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REDAKČNÍ SLOUPEK
Vážení spoluobčané,
dnes držíte v ruce první vydání Mochovského zpravodaje, který Vás
bude jednou za dva měsíce informovat o dění v obci.
Zpravodaj je rozdělen do několika rubrik, a tak mi dovolte jejich krátké
představení.
Z obecního úřadu
jak už název napovídá, dozvíte se zde informace z jednání zastupitelstva
obce, důležitá oznámení (platby za svoz TKO – Popelnic, sbírky atd.)
Příspěvky občanů
zde budeme otiskovat vaše dopisy, ohlasy a názory.
Škola, školka, knihovna
informace o novinkách a akcích těchto institucích.
Zdravotní koutek
ordinační hodiny, oznámení o dovolených našich lékařů, ale především
články o zdraví.
Spolky a sdružení
v naší obci je několik spolků a sdružení, kteří Vám budou v této rubrice
přibližovat svou činnost.
Připravované akce
přehled akcí, které proběhnou v obci. Vždy na dva měsíce dopředu.
Naši sportovci
články od našich sportovců
Z kroniky
historie a příběhy z Mochovské kroniky
Doufáme, že Vám zpravodaj přinese nejen potřebné informace,
ale i hezké čtení.
Za redakci Kateřina Löserová
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis č. 6/2006
z jednání zastupitelstva obce Mochov konaného
dne 9. 8. 2006 od 17:30 hod.v zasedací místnosti OÚ Mochov
Přítomni:
Omluveni:

Z. Fürst, L. Marek, Zd. Ulrychová, L. Boháč, J. Šafr,
Fr. Bouček, P. Volf
L. Bezucha, P. Žember, K. Šafr, P. Bureš

1) Čerpání rozpočtu k 31. 7. 2006
ZO se seznámilo s čerpáním rozpočtu obce k datu 31. 7. 2006 a vyslovilo s ním souhlas. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu
ZO souhlasí (7 pro)
2) Úprava rozpočtu 2006
Na základě zápisu z jednání ZO č. 4/2006 ze dne 7. 6. 2006 byl starostou
obce a správcem rozpočtu v měsíci červnu upraven rozpočet. Zvýšení
bylo provedeno v kapitálových výdajích a to na položce 6122 – stomatologická souprava pro vybavení zubní ordinace ve výši 155.000,- Kč
a v běžných výdajích ve výši 260.000,- Kč na likvidaci černé skládky.
Dále byly přesunuty některé položky v oddílech dle skutečnosti a předpokladu dalšího čerpání.
V příjmech bylo provedeno navýšení některých pronájmů a služeb dle
výsledku od počátku roku.
Rozpočet zůstal nadále vyrovnaný a to ve výši 21,186.000,- Kč. Opravený rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.
ZO souhlasí (7 pro)
3) Prodej bytové jednotky č. 32 ul. Pod kostelem 289, Mochov
Na základě vypsaného záměru na prodej výše uvedené bytové jednotky
byla doručena 1 nabídka, nabídka obsahuje všechny požadované náležitosti, přijato do soutěže.
Na základě nabídnuté ceny bude bytová jednotka č. 32, Pod kostelem 289, Mochov prodána: Paní S., cena 655,000,- Kč.
ZO souhlasí (7 pro)
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4) Prodej pozemků p.č. 843/3, 4, 5 a 6
Na základě vypsaného záměru na prodej 4 pozemků v k.ú. Mochov byly
doručeny 4 nabídky. Nabídky obsahovaly veškeré náležitosti a byly přijaty do soutěže. Po otevření obálek zastupitelstvo odsouhlasilo prodej:
p.č. 843/3: manželé H., cena 781.000,- Kč
p.č. 843/4: manželé P., cena 785.400,- Kč
Pozemek p.č. 843/6 se sešli dvě nabídky a to Ing. P. cena 805.200,- Kč
a Ing. S. a Ing. R cena 810.000,-Kč.
Na základě vyšší nabídnuté ceny odsouhlasilo ZO obce Mochov prodej
pozemku p.č. 843/6: Ing. S a Ing. R, cena 810.000,- Kč.
p.č. 843/5: Ing. P, cena 793.100,- Kč
ZO souhlasí (7 pro)
5) Mateřská škola Mochov – dětské hřiště
Přesunuto na příští zasedání ZO z důvodu neúčasti ředitelky MŠ Mochov
ZO bere na vědomí
6) Smlouva o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod
Mochov čj. 274/2006
Starosta obce seznámil ZO s návrhem výše uvedené smlouvy s VaK Mladá Boleslav na provozování kanalizace a čistírny odpadních vod. ZO se
smlouvou souhlasí a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
ZO souhlasí (7 pro)
7) Smlouva o propůjčení tělocvičky ZŠ TJ Sokol Mochov
ZO projednalo návrh smlouvy o propůjčení školní tělocvičny do přechodného užívání na dobu 1. 9. 2006 až 30. 6. 2007. ZO stanoví cenu
nájmu za celé období ve výši 5.000,-Kč
ZO souhlasí (7 pro)
8) Veřejná zeleň
ZO projednalo stanovisko odborné ﬁrmy (K+P zahradnické sdružení Ostrá) ohledně lípy na Husově náměstí před čp. 42 a souhlasí se závěrem
této odborné ﬁrmy. Po provedení pokácení stromu bude vysazena náhradní okrasná dřevina.
ZO souhlasí (7 pro)
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9) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky
250/1, 250/2, 1502, 1508 a 1509/2
O zřízení věcného břemene požádala fa ČEZ distribuce a.s. v souvislosti
s pokládkou nových kabelů na těchto pozemcích. ZO souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
ZO souhlasí (7 pro)
10) Dodatek č. 2 k SoD011/2005
ZO projednalo dodatek č. 2 k SoD č. 0112005 s ﬁrmou Šnajdr stavby
Mělník s.r.o. ZO s dodatkem 2 souhlasí a pověřuje starostu obce jejím
podpisem s tím, že konečná cena bude upřesněna dle skutečně provedených výměr.
ZO souhlasí (7 pro)
11) Zabezpečení požární ochrany obce Mochov dle §69
a zák. 133/1985 Sb
ZO projednalo na základě doporučení HZS Stř. kraje čj. 276/2006 zrušení smlouvy s obcí Zápy a pověřilo starostu obce na základě doporučení HZS jednáním s obcí Jirny popř. Čelákovice. V případě nabídky obce
Jirny v ceně do 50.000,- Kč a nižší pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy s obcí Jirny
ZO souhlasí (7 pro)
Zapsal: L. Marek
Zápis ověřil: J.Šafr, P.Volf
Zdeněk Fürst starosta

Nová doména obce Mochov
Naše obec má nové internetové stránky na kterých najdete informace
o obci, školských zařízeních, spolků a organizací, úřední desku, formuláře ke stažení a důležitá telefonní čísla.
Stránky vznikly za přispění obce Mochov a webmastera Tomáše Příborského.
Stánky jsou velmi zdařilé a přehledné.
www.mochov.cz
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Nový chodník
V rámci pokládky vodovodního řadu v ulici Čelákovická a zpětného položení chodníku, se obec rozhodla vyměnit staré chodníkové desky za
zámkovou dlažbu.
Další oprava chodníků v obci bude pozvolna pokračovat.
Vše závisí na udělení stavebního povolení.

Zastupitestvo
Další schůze zastupitelstva se bude konat 4. 10. 2006 od 17:30.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Volání školy a kopřivka
Hola, hola! Škola volá. Každý obchod již od poloviny srpna láká do svých
útrob, aby zde utratili poslední peníze, co zbyly z dovolené, za tužky,
sešity a bačkůrky pro svá školou povinná dítka. Samozřejmě, že v obchodě, který máte nejdále od domu je vše nejlevnější, nejlepší a nejdříve
k dostání. Ale co by rodiče pro své potomstvo neudělali. Jednoho krásného dne tatínek naloží rodinu včetně babičky a oblíbeného jezevčíka
do auta a hurá na celodenní výlet do hyper – supermarketu.
V oddělení papírnictví je obrovský nával. Každý potřebuje již tři týdny
dopředu sešity a tatínkové ten nejpevnější, nejstabilnější, nejpolohovatelnější, no zkrátka stůl se všemi nej. Většina dětí však toto nadšení nesdílí. Chtějí si užívat volna a místo toho musí vybírat pastelky a pravítka.
Každému se asi někdy mihla hlavou věta typu: Mně je jedno jakou má
to pravítko barvu, hlavě jestli je pružné a jestli bude skvěle odpalovat
papírové bomby.
Po přetahování o lepidla a nůžky, které se jen sotva dá nazvat nákupem,
najde rodina asi tak po hodinovém hledání zaparkované auto, naskládá
do kufru všechny balíčky, tašky a krabice a vyrazí k domovu.
Z mnoha bytů se po takovéto akci ozývají ohlušující rány, jak maminkám a tatínkům padají kameny ze srdcí, že školní rok již skutečně začne
a z paviánů se znovu stanou poslušní školáci a vzorné školačky. Naopak
dětem v této chvíli začíná vyskakovat vyrážka velikosti pravých neštovic.
Občas se přidají i bolesti hlavy a nevolnost, kdykoliv dítě zavadí pohle-
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dem o svou novou tašku. Jediní, komu se tato podivná epidemie vyhýbá, jsou většinou prvňáčci. Těší se na nové kamarády.
Vezměte si z nich vy, školou povinní příklad. Ostatně, ještě nám zbývají
víkendy a státní svátky.
Markéta Dragounová

ŠKOLA, ŠKOLKA, KNIHOVNA
Základní škola
Dne 4. 9. 2006 přivítal naše prvňáčky, starosta obce pan Zdeněk Füsrt.
Všem žákům popřál v novém školním roce hodně studijních úspěchů.
Charakteristika školy
Naše škola je neúplnou základní školou malotřídního typu. Výuka probíhá ve dvou třídách. Poskytuje základní vzdělání cca 29 žákům I. stupně
ve věku od šesti do jedenácti let. Kapacita školy je 70 žáků. Součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení. Její kapacita je 28 žáků. Na
škole pracují 3 kroužky - výtvarný, sportovní a anglického jazyka. O práci
v kroužcích je mezi dětmi velký zájem.
Výsledky naší práce jsou hodnoceny jako velmi dobré. Věnujeme individuální péči žákům se SPU. Máme úspěch i v přípravě nadaných dětí na
osmileté gymnázium. Žáci, kteří podali přihlášku ke studiu, byli vždy na
gymnázium přijati.
Klima školy je doslova rodinné. Přístup k žákům ze strany učitelů je kamarádský, vyžadující dodržování kázně. Snažíme se vychovat harmonicky rozvinutou osobnost s citovým zázemím. Vyučování zpříjemňujeme
kulturou a zábavou. Navštěvujeme divadelní a hudební pořady v Praze
i blízkých Čelákovicích, pořádáme exkurze do muzeí, návštěvy výstav
a historických památek. Vyvrcholením školního roku je pořádání školy
v přírodě, zaměřené na poznávání naší vlasti a přírody, ale i posilování
tělesné zdatnosti.
Akcí, která má dlouholetou tradici na naší škole, je organizace sběru
starého papíru, kterého se zúčastňují nejen žáci, ale i učitelé. Z ﬁnančního výtěžku hradíme částečně pobyt na škole v přírodě.
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Mateřská školka
Denní program:
Denní program strukturuje každodenní činnosti, práci a hru, tvoří běžný
denní řád, s nímž se děti seznámí, a který je uspokojuje. Připravuje se
zřetelem na potřeby vývoje dětí, je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny. Je přizpůsoben
heterogenní skupině dětí. Děti mladší se pozorováním starších dětí při
činnostech mnohdy naučí více a rychleji než pouze vysvětlením učitelkou
ve skupině stejně starých dětí. Starší děti se učí ohleduplnosti k mladším
dětem. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjejí sociální vztahy. Denní
program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity
a odpočinku. Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání,
objevování, kdy mají děti možnost zažít úspěch. Je dbáno na soukromí
dětí. Pokud to dítě potřebuje, má možnost si odpočinout, neúčastnit se
společných činností. Děti mají možnost pracovat v různě velkých skupinách i individuálně. Je respektováno vlastní tempo dítěte.

Obecní knihovna Mochov
Knižní fond se skládá z knih krásná a naučná literatura dle katalogizace-rozdělení je na literaturu pro dospělé, děti a mládež. Knižních svazků
je 4650 ks-toto číslo je pohyblivé. Nejprve jsme dostávaly výměnné soubory nových knížek ze střediskové knihovny Čelákovice poté z Říčan.
Od ledna 2006 je naší pověřenou knihovnou - Knihovna města Mladá
Boleslav.
Počet čtenářů se pohybuje od 150 do 180. Z toho děti do 15ti let průměrně 50.
Knižní fond obsahuje klasické romány českých a cizích spisovatelů dále
naučnou literaturu, cestopisy, encyklopedie, různé slovníky, knihy o zahradě apod. Dále je zde velký výběr časopisů např. Praktická žena, Domov, Květy, Receptář, dětský Čtyřlístek.
Každá věková kategorie si najde své zájmové čtení.
Díky obecnímu úřadu Mochov je knižní fond doplňován novými knihami.
Na Vaši návštěvu se každou středu od 15:00 - 19:00 těší
Květa Vokounová knihovnice Obecní knihovny Mochov
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ZDRAVOTNÍ KOUTEK
MUDr. Vlastimila Stará
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, tel.: 326 993 267
Ordinační hodiny:
Pondělí
7:00 - 13:00
Úterý
7:00 - 13:00
Středa
7:00 - 10:30
Čtvrtek
12:00 - 18:00
Pátek
7:00 - 13:00
Po, Út, Pá – do 16:00 návštěvní služby u pacientů

MUDr. Dana Burdová
Ordinace praktického lékaře, stomatologa
18. 9. – 30. 9. dovolená
Akutní případy
Český Brod MUDr. Eva Štěpánová
Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov, tel.: 326 992 456
http://www.burdova.net
Ordinační hodiny:
Úterý
12:00 - 17:00
Čtvrtek
12:00 - 17:00

MUDr. Lenka Kavanová
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Krátká 914/6, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 991 118
Ordinační hodiny:
Středa (lichý týden) 13:30 - 14:30
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
STRUČNÁ HISTORIE ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku
v době politické uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol
Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února
1862 a téhož roku se ustavilo dalších osm jednot na venkově.
První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou praporu Karolina Světlá. Náčelník M. Tyrš vytvořil tělocvičnou soustavu a názvosloví (Základové tělocviku). Ideovou
stať Náš úkol, směr a cíl uveřejnil v časopise SOKOL (1871). V roce 1869
byl založen Tělocvičný spolek paní a dívek pražských, v němž byla vedoucí osobností Tyršova žačka sestra Hanušová.
Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování - výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj.
- povzbuzovalo národní sebevědomí. Za 1. světové války měli sokolové
velký podíl na vzniku československých legií a ve dnech převratu v říjnu
1918 udržovali pořádek ve městech. Často byli nazýváni naším národním vojskem. Sokolští představitelé - starosta Dr. Schneider a náčelník
dr. Vaníček - se stali organizátory nové čs. armády.
Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami (1918 - 1938), kdy se
stal milionovou organizací. V jeho řadách byli i význační politici včetně
prezidentů Masaryka a Beneše. Svépomocí budované sokolovny vznikaly i v malých obcích. Sokolští závodníci reprezentovali úspěšně ČSR
na olympiádách a mezinárodních přeborech (Šupčík, Vácha, Hudec, Gajdoš, Děkanová a další). Program Sokola byl vždy všestranný, přitažlivý
pro všechny vrstvy a věkové kategorie. Kromě pravidelného cvičení se
pořádaly různé soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní besedy,
šibřinky, výlety, zájezdy do ciziny, tábory mládeže, divadelní a loutková
představení, hudební a pěvecké koncerty, přednášky, výstavy, vydávala
se řada časopisů a příruček. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské
slety.
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Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní režimy našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915,
podruhé jej krutě rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila
„sjednocená tělovýchova” po roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl vzkříšen - již
počtvrté - k novému životu.
Nová éra Sokola nezačala lehce. Musel bojovat o navrácení svého majetku a zažívá i problémy generační. Dnes sdružuje Česká obec sokolská
(ČOS) téměř 1 100 jednot a 190 000 členů. Skoro polovina dochází do
sportovních oddílů, které přispívají k omlazení sokolských řad. Také do
řídících orgánů nastupuje stále více mladých činovníků.
Nové formy prezentace. Sokol dnes nabízí veřejnosti program moderních pohybových aktivit formou netradičních akcí „Takoví jsme dnes”,
pořádáním gymnaestrád, soutěží Euroteam, Běhů Terryho Foxe aj. Česká obec sokolská spolupracuje s organizacemi, které mají ve svém programu „Sport pro všechny” u nás i na mezinárodní úrovni (TAFISA aj.)
a sokolští cvičenci reprezentují ČR i na světových gymnaestrádách.
Převzato z materiálů České obce sokolské, wwww.cck-cr.cz

TJ Sokol Mochov - Vznik a historie
Dne 4. 7. 1906 se konala první členská schůze a 16. 7. 1906 už první
valná hromada, která zvolila za starostu Fr. Erbena. Zároveň byl založen
i ženský odbor.
Cvičilo se v hostinci br. Jančáka.
Založení jednoty byl přítomen za ČOS br. Kukaň, který měl přednášku
„O počátcích organizace a úkolech sokolstva”.
Z výtěžku zábav a večírků bylo časem zakoupeno různé nářadí, bylo zřízeno i jeviště a v sále byl provozován biograf. V roce 1928 byla vyhlášená pracovní povinnost, začalo se stavbou a 30. září už byla otevřena
nová sokolovna a zřízeno i letní hřiště.
V tomto roce měla jednota 94 bratří, 29 sester, 14 dorostenců, 21 dorostenek, 29 žáků a 43 žákyň.
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Z dřívější doby se nezachovaly žádné záznamy, před válkou i v r. 1948
se jednota zúčastnila všesokolských sletů. Jednota v rámci ČSO byla obnovena 24. 1. 1991, v r. 1994 ženy cvičily na XII. Všesokolském sletu
„Karneval”.

Čerpáno z knihy Sokolská župa Barákova zapůjčená od sokola (Zorky
Chocholoušové) popisuje sokol od r. 1898 – 1998 Autoři: Rndr. Ludvík
Loyd, CSc., JUDr.
Dnešní Sokol
se snaží nadále plnit ideu sokola a po celý rok pořádá sportovně- kulturní aktivity pro děti, mládež a dospělé.
Školní rok je odstartován závodem na kolečkových bruslích s názvem
„Bruskolkros”, v předvánočním čase pořádá jednota Mikulášskou nadílku,
v průběhu zimy jednodenní lyžařské zájezdy, po novém roce dětský karneval, na jaře „Slet čarodějnic” s tradičním ohněm a v červnu dětský den.
O některé z těchto akcí se v budoucnu bude dělit s občanským sdružením Pomeranč. Spolupráce s občanským sdružením Pomeranč bude
přínosná pro obě organizace ale hlavně pro děti, neboť jim přibudou
další zábavné akce. Čím více lidí se zapojí do organizování sportovní
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a kulturní činnosti, tím vytvoří kvalitnější podmínky pro rozvoj dětí.
Pro dospělé je připraveno cvičení po celý školní rok. Cvičení je bez věkového omezení.
Sokol také zaštiťuje oddíl kopané a oddíl ledního hokeje.
Každý, kdo by měl zájem stát se členem Sokola, se může přihlásit na
pravidelném cvičení ve školní tělocvičně v termínech níže uvedených.
Členský příspěvek na rok je 150,- korun, snížený členský příspěvek je
70,- korun a vztahuje se na důchodce, maminky na MD a žactvo.
Idea sokola je ve cvičení nejširší veřejnosti, a proto věří, že najde řešení
i pro ty, co z nějakého důvodu nemohou být organizováni v mochovské
jednotě, ale o cvičení mají zájem.
Takže sportu zdar a na shledanou na hřišti, v tělocvičně, v sokolovně
i v ulicích Mochova.

Český červený kříž
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém
území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální
a zdravotní.
V současné době má ČČK celkem 70 381 členů sdružených v 1 712
Místních skupinách.
Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na
„Vlastenecký pomocný spolek pro Království české”, který byl založen
5. září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.
Historie Československého červeného kříže a Českého červeného kříže
Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen „Vlastenecký pomocný spolek pro Království české”.
Vznik ČSČK a co mu předcházelo
Humánní myšlenky Červeného kříže zapustily své kořeny na našem
území již před více než 130 lety - Stanovy „Vlasteneckého pomocného
spolku pro Království české”, který byl součástí „Rakouské společnosti
Červeného kříže”, schválilo c.k. místodržitelství dne 5. září 1868. Toto
datum vzniku by řadilo náš Červený kříž v časovém žebříčku podle roku
založení na velmi čestné 13. místo na světě. Za oﬁciální datum vzniku
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Československého červeného kříže (ČSČK) však bývá považován až počátek února 1919, tedy měsíce po vzniku samostatné Československé
republiky.
Již 1. února 1919 se v Obecním domě v Praze sešla přípravná schůzka
sociálních pracovníků, zvolila užší výbor a vyslala delegaci k presidentu republiky T.G. Masarykovi s žádostí o vyslovení souhlasu se vznikem
nové organizace a se jmenováním jeho dcery dr. Alice Masarykové do
funkce předsedkyně ČSČK. President republiky svým dopisem ze 6. února 1919 této žádosti vyhověl. Toto datum je považováno za oﬁciální datum založení Československého červeného kříže.
Stanovy ČSČK schválilo Ministerstvo vnitra ČSR dne 23. června 1919.
Na žádost ČSČK ještě v roce 1919 přistoupila Československá republika k Ženevské a Haagské konvenci. Mezinárodní výbor Červeného kříže
v Ženevě uznal Československý červený kříž dne 1. prosince 1919. Dne
11. ledna 1920 byl ČSČK přijat za člena Ligy společností Červeného
kříže a Červeného půlměsíce. Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR
pak povolilo svým výnosem ze dne 26. ledna 1921 organizovat dorost
ČSČK na školách.
Po 20 let (1919 - 1938) vykonávala funkci předsedkyně ČSČK dr. Alice
Masaryková.

Občanské sdružení Pomeranč
Pomeranč působí v naší obci teprve krátce. Na je ho založení se
podílela Eva Erbenová, Pavla Červená a Kateřina Löserová. Pomeranč je tu nejen pro děti, ale i pro
dospělé a seniory v naší obci, kterým nabízí program pro aktivní
trávení volného času. Na začátku jsme začali pořádáním jednodenních výletů a postupně jsme
své činnosti rozšířily podle potřeb
a zájmu občanů.
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Naše hlavní činnosti
•
•
•
•
•

Pořádání výletů
Pořádání akcí v obci
Kulturní a sportovní činnosti
Oživování folkorních tradic
Snaha o vytvoření herní plochy pro děti i dospělé.

Do konce letošního roku připravujeme:
• Den knihoven
• Drakiáda
• Výlet do Plzeňského Pivovaru
• Rozsvěcení vánočního stromu
Podrobnější informace o připravovaných akcí najdete na naší nástěnce,
která se nachází v okně u Erbenů na proti pekárně.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Bruskolkros
TJ SOKOL Mochov zve všechny děti
na akci BRUSKOLKROS
závod na kolečkových bruslích se šesti soutěžemi na trase start je ve
čtvrtek 28. září 2006 v 15:00 hodin u sokolovny
obuj brusle nebo kecky, těšíme se na vás všecky
startovné je 10,- Kč
V závodě na kolečkových bruslích nejsou nejdůležitější kolečkové brusle, ale chuť sportovat, závodit, vyzkoušet si své znalosti a dovednosti
a hlavně se pobavit a užít si s kamarády veselé odpoledne. A protože
myslíme i na ty, co kolečkové brusle nemají, nebo jsou na ně ještě moc
malí, mohou přijít závodit i ti, když doma nezapomenou nejdůležitější
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výbavu – odvahu překonat vlastní „lenorku” / ve slovníku to najdete
pod pojmem „lenost” /. Na trase je šest stanovišť, kde můžete za splněné úkoly získat body za svou šikovnost nebo chytrost a vyrovnat tím svůj
handicap v kolečkách. Těšíme se na všechny, co přijdou udělat jedno
sváteční mochovské odpoledne zajímavější a veselejší.
Seznam cvičebních hodin pro školní rok 2006 –2007
Pondělí
Středa
Čtvrtek

19:00 – 20:00 hod.
20:00 – 21:00 hod.
20:00 – 21:00 hod.
17:00 – 18:00 hod.
20:00 – 21:00 hod.

aerobic
ženy
aerobic
nejmladší žactvo
aerobic

Občanské sdružení „Pomeranč”
pořádá kroužek
Děti hrají divadlo
Pojďte si s námi zahrát vaši oblíbenou pohádku. Kroužek je určen pro
děti od 5 - 12 let. Probíhá každý čtvrtek od 17:00 - 18:00 v tělocvičně
ZŠ Mochov. Přihlášky do konce září.
Jediné co potřebujete je chuť si zahrát a přezůvky
Bližší informace u paní Pavly Červené, tel.: 721 465 887
Den Knihoven
Dne 5. 10. 2006 Vás zveme na den knihoven, který se bude konat v restauraci U Mistra Jana Husa od 16:00 do 17:30.
Letošním tématem jsou „Cesta a cesty nejen do knihovny”.
Na toto téma proběhne veřejné čtení z knih zapůjčených z místní
knihovny.
Poté bude přednáška s promítáním diapozitivů o Novém Zélandu.
V restauraci budou vystaveny obrázky dětí z MŠ Mochov na téma
„Má nejoblíbenější knížka”
Všichni jste srdečně zváni.
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Drakiáda
Pomeranč zve všechny tatínky, maminky a děti na pouštění draků.
Přineste si svého udělaného, nebo koupeného dráčka a zkuste jej dostat
co nejvýše do oblak. Zkusit si můžete i hod míčem, skákání v pytli nebo
nám přijďte namalovat obrázek.
To vše proběhne 21. 10. 2006 na poli u nádraží od 15:00.
Na všechny se moc těšíme

NAŠI SPORTOVCI
Hvězdný zápas
V neděli 13. 8. 2006 se v Mochově uskutečnilo přátelské utkání
s týmem 1. RFC Spark Praha.
Tento tým byl založen v roce 2000 a nastupující za něho bývalí internacionálové, redaktoři rockového magazínu Spark a hvězdy rockové hudby. U nás nastoupili pod vedením couche Ládi Vízka : gólman Jan Klíma,
dále internacionálové Günter Bittengel, Jan Berger, Zdeněk Peclinovský
a Luboš Urban, dále zpěváci Ota Baláž, Pepa Vojtek, Alan Bastien, Jiří
Lang z Turba, ze Sparku Emil Bartovič a Jiří Čapla, dále Michal Kutilla
a fotbalistka Pěničková, která působila v italském Udine a nyní hraje ve
Slavii Praha. Zápas rozhodoval bývalý mezinárodní rozhodčí Ivan Grégr,
na čárách mu pomáhali Horník a Tichý.
Za mužstvo do prvního poločasu nastoupili bývalí hráči a zástupci sponzorů v čele se starostou obce panem Fürstem, který zaujal místo v brance.
Sestava prvního poločasu byla:
Fürst
Bouček
Matlák
Fridrich F.
Jirák
Just Jos.
Střídali: Just Jan, Kučera J., Valenta Ro.
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Sauer
Ryšlavý

Moravec V.
Mostecký st.

17

Naše mužstvo bylo většinu času pod tlakem soupeře a odolávalo nájezdům soupeře. Ihned ve 2. minutě jsme inkasovali popré, když Bittengel
přešel přes celé hřiště až před naši branku a po jeho přihrávce skóroval
Kurilla – 0:1. Naši hráči se ke střele dostali ojediněle. Sauerova střela mířila vedle a pokus Mosteckého st. Šel těsně vedle po ukázkové akci na
jeden dotyk do naší branky až do vápna soupeře. Hosté se do poločasu
prosadili gólově ještě třikrát – Kurilla, Bastien a Bittengel. A to nás ještě
dvakrát zachránil před gólem brankář Fürst.
Do druhého poločasu nastoupilo naše mužstvo v sestavě:
Just Jan
Kučera M.
Bouček
Mašín
Arazim
Oborník
Mosteký ml.
Šturma J.
Livora Ji.
Mráček
Zavoral
Je to sestava hz hráčů, kteří budou nastupovat v mistrovských zápasech
a to bylo znát. Soupeř se dostal jen k jedné šanci a to jejich hráč přestřelil prázdnou branku z malého vápna. Naopak naše mužstvo jednou
skórovalo – Mostecký se treﬁl k tyči z velkého vápna a snížil na konečných 1:4.
Výsledek tohoto zápasu však nebyl důležitý. Vždyť se hrálo hlavně pro
diváky a jejich pobavení. Diváci se dostavil v hojném počtu (okolo 300
diváků) a myslím si, že toho nelitovali a byli spokojeni.
Autor: Václav Moravec

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ vydává:
Obecní úřad Mochov, Sokolovská 92, 250 87 Mochov
tel./fax: 326 992 457, e-mail: obecmochov@c-mail.cz
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie: 158
Integrovaný zachranný systém: 112
Hasičský záchraný sbor - Mladá Boleslav: 950 861 200-1
Nemocnice Brandýs nad Labem: 326 902 781-4
Policie Čelákovice: 326 991 239
Pošta Mochov: 326 996 140
Poruchy:
elektrický proud 840 850 860
voda 326 905 698
plyn 326 902 170
plyn (nonstop) 1239
telefony 131 29
Obecní úřad Mochov
326 992 457
Městský úřad Čelákovice:
stavební úřad 326 929 132
podatelna 326 929 111
matrika 326 929 147
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Medvěd – Markétka Löserová 4,5 roku.

Pošlete nám i Vy obrázky, které namalovaly Vaše děti.
Postupně je zde budeme otiskovat.
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