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Redakční sloupek
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte vyjádřit poděkování, které si zaslouží Zora Chocholoušová za dlouholetou činnost redaktora Mochovského zpravodaje. Poděkování jí patří zejména za úsilí, které
věnovala tomu, aby byl zpravodaj přínosný a vtipný zároveň. Nově se této úlohy ujala MUDr.
Vlastimila Stará, za což jí děkuji a přeji hodně úspěchů.
Obec Mochov se minulý měsíc potýkala s výpadky veřejného osvětlení. V současné době
byl největší problém provizorně opraven. Bohužel muselo dojít k vypojení některých kusů
lamp, tak aby VO bylo funkční v největší možné míře. Přesto však k výpadkům VO může dojít
kdykoliv. Z důvodu stáří celého veřejného osvětlení a jeho technického stavu přistoupíme
v letošním roce k zahájení postupné výměny všech starých lamp. Po dokončení revizí se ukáže,
zda budeme muset v některých ulicích přistoupit i k výměně napájecího vedení. Děkuji Vám
za trpělivost a pochopení této situace.
Nejen lampy veřejného osvětlení již pamatují mnohá léta, stejně tak stromy na kostele a v parcích. Letos zahájíme proces jejich postupné obnovy. Na základě posudku od dendrologického
odborníka budou postupně vykáceny a nahrazeny ty stromy, které jsou ve špatném stavu
a ohrožují bezpečnost a zdraví občanů. Vězte prosím, že vždy budeme více stromů sázet než
kácet. Proto až uvidíte, že se kácejí stromy v obci tak jen proto, abychom na jejich místě vysadili jiné.
V únoru letošního roku byla podána žádost o dotaci na zbývající čtvrtou a pátou etapu kanalizace. V případě úspěchu začneme s dostavbou všech zbývajících částí kanalizace v létě
letošního roku.
Dlouhodobým problémem zůstává stav vozovky silnice II/611 v úseku Mochov – Nehvizdy.
Tento tankodrom nám slibuje kraj opravit již několik let. Spolu s touto rekonstrukcí by měla být
vybudována i okružní křižovatka před Mochovem. V roce 2012 bylo vydáno stavební povolení.
V současné době dle informací získaných z Odboru dopravy Krajského úřadu – oddělení pozemních komunikací, byla akce schválena radou kraje a dokončují žádost o dotaci. V ideálním
případě se tak dočkáme rekonstrukce v závěru roku. Do té doby nás tak čekají přinejlepším
jen záplaty.
Závěrem přeji všem pevné zdraví a dost sil
v boji s chřipkovou epidemií.

Ing. Ladislav Marek
starosta obce

z obecního úřadu
Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 23/2013, konané 8. 1. 2013
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov
Čas konání: od: 19:00 do: 19:30
Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek
Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 10
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni:
Milan Ptáčník
neomluveni: nikdo
Předsedající: Ladislav Marek – starosta obce
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Jana Turka a zapisovatelem Milana Jirsáka. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov určuje ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Jana Turka,
zapisovatelem Milana Jirsáka.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila
Stará, Jan Turek
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 1/23 (k bodu 1) bylo Zastupitelstvem schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu byly vzneseny následující návrhy na doplnění:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
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2. Schválení programu
3. Kalkulace vodného a stočného v obci Mochov pro rok 2013
4. Dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/02300026/39/06
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o poplatku za komunální odpad
6. Diskuze
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila
Stará, Jan Turek
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 2/23 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
3. Kalkulace vodného a stočného v obci Mochov pro rok 2013
Text odůvodnění:
VaK Mladá Boleslav předložil návrhy kalkulací vodného a stočného pro rok 2013 v obci
Mochov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje vodné dle návrhu VaK Mladá Boleslav, a.s. ve výši
37,21 Kč/m3 včetně DPH a stočné ve výši 38,96 Kč/m3 včetně DPH.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila
Stará, Jan Turek
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 3/23 (k bodu 3) bylo Zastupitelstvem schváleno.
4. Dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/200248/02300026/39/06
Text odůvodnění:
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. předkládá návrh dodatku č. 8 ke smlouvě
4
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o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/02300026/39/06. Ceny zůstávají
u všech služeb stejné. Upraven je pouze počet nádob na separaci, které byly v průběhu
roku navyšovány, a u objemného odpadu je uvedena cena včetně všech poplatků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/02300026/39/06.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/02300026/39/06.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila
Stará, Jan Turek
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 4/23 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
2/2010 o poplatku za komunální odpad
Text odůvodnění:
Z důvodu navýšení DPH v roce 2013 a na základě oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem se zvýší poplatek za komunální odpad.
Z těchto důvodů je nutné aktualizovat OZV č. 2/2010 o poplatku za komunální odpad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o poplatku
za komunální odpad.
Hlasování:
pro:
František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila
Stará, Jan Turek
proti:
nikdo
zdrželi se:
nikdo
nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 5/23 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
6. Diskuze
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Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 24/2013, konané 21. 2. 2013
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov
Čas konání: od: 19:00 do: 20:30
Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová,
Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará.
Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 10
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Nepřítomni:
omluveni:
neomluveni:
Předsedající:

Jan Turek
nikdo
Ladislav Marek – starosta obce

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Zastupitelstvo obce Mochov určuje ověřovateli zápisu Jitku Frydrychovou a Vlastimilu
Starou, zapisovatelem Milana Jirsáka.
2. Schválení programu
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje program zasedání Zastupitelstva:
3. Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2012.
4. Rozpočet pro rok 2013
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Rozpočet obce Mochov na rok 2013, který tvoří
přílohu zápisu.
5. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí každé třídy Mateřské školy Mochov,
okres Praha - východ pro školní rok 2013 – 2014
Zastupitelstvo obce Mochov povoluje pro školní rok 2013 - 2014 výjimku z počtu dětí
každé třídy mateřské školy Mochov, okres Praha – východ z 24 na 25 dětí.
6. Žádost o udělení souhlasu s konáním zápisu dětí do Mateřské školy
Zastupitelstvo obce Mochov, uděluje v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
v platném znění souhlas s konáním zápisu dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha –
východ pro školní rok 2013 - 2014. Zápis se bude konat v budově Mateřské školy Mochov,
6
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okres Praha - východ v pondělí 6. května 2013 od 8.00 do 11.30 hod. a od 16.00 do
18.00 hod.
7. Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Mochov, okres Praha -východ na
školní rok 2013 - 2014
Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské
školy Mochov, okres Praha – východ na školní rok 2013 - 2014.
8. Žádost o udělení souhlasu s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres
Praha - východ o letních prázdninách 2013
Zastupitelstvo obce Mochov uděluje souhlas s přerušením provozu Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ o letních prázdninách roku 2013: od pondělí 01. 07. 2013
do pátku 23.
08. 2013 – v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, včetně
poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb. Příspěvek na prázdninový provoz při umístění dítěte v jiné MŠ v max. výši 50 % z prokázaných nákladů, max. však ve výši 2500 Kč.
Umístění do jiné MŠ si zajistí rodiče sami.
9. Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010
Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje
zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010.
Sjednaná doba nájmu na dobu určitou, se prodlužuje o šest měsíců od 01. 03. 2013 do
31. 08.2013.
10. Návrh Kulturního a sociálního výboru o výši dotací pro spolky a sdružení
Na návrh Kulturního a sociálního výboru schvaluje Zastupitelstvo obce Mochov v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení) ve znění pozdějších předpisů
poskytnout dotace pro rok 2013 v této výši: TJ Sokol Mochov 100.000 Kč, Rybářský spolek
Mochovská vydra 45.000 Kč, Myslivecké sdružení Mochov 45.000 Kč, ZO ČČK Mochov
25.000 Kč, Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 8.000 Kč, Základní
kynologická organizace Mochov 5.000 Kč, Církev – osvětlení kostela 10.000 Kč, Sdružení
rodičů a přátel školy při MŠ Mochov 20.000 Kč, Polabský motoráček 2013 částka 5.000 Kč.
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Vážení spoluobčané!
I vy jste si jistě všimli, že obecně narůstají problémy s našimi psími miláčky. Chceme Vás
touto cestou upozornit na povinnost majitelů psů - přihlásit psa do evidence, zaplatit
poplatek obci a především při venčení pejsků udržovat čistotu (při vycházkách používat
koše a sáčky na psí exkrementy) a zamezit volnému pobíhání psů.
A ještě upozornění – majitelé psích miláčků by měli své pejsky označit. Každý pes by měl
nosit obojek a na obojku by měla být psí známka nebo šroubovací kapsle se jménem
psa, jménem majitele a telefonním číslem.
A že případy, že se ztratí pes, mohou skončit šťastně, svědčí následující příhoda.V neděli
17.února 2013 pobíhal po Mochově křížem krážem po silnici a po chodníku krásný,
dobře živený pejsek – bígl. Řidiči aut naštěstí dávali pozor a pejska nezranili.Pejsek se
nechal odvést do rodiny nálezce.Protože na obojku měl své jméno a telefon, zavolali
jsme a během 20 minut si šťastní majitelé přijeli pro svého tuláka.

Volba prezidenta republiky – výsledky hlasování v obci Mochov

Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

1. kolo

1

1

100

790

510

64,54

510

509

99,8

2. kolo

1

1

100

796

503

63,19

503

499

99

Kandidát
číslo

8

příjmení, jméno, tituly

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo
hlasy

2. kolo
%

hlasy

%

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

17

3,33

X

X

2

Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

80

15,71

X

X

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

15

2,94

X

X

4

Fischerová Taťana

Občan

KH

13

2,55

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

14

2,75

X

X

6

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

124

24,36

248

49,69

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

39

7,66

X

X

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

63

12,37

X

X

9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

144

28,29

251

50,3
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V prvém čtvrtletí r.2013 se významného životního jubilea dožívají tito spoluobčané:
V lednu oslavili své životní jubileum:
70 let
80 let
81 let
82 let

paní Mgr. Jarmila Svobodová
pan Václav Bezucha
pan Josef Müller
paní Bohumila Štichová

V únoru oslavil své životní jubileum:
87 let
pan Josef Krejča

V březnu oslaví své životní jubileum:
93 let
86 let
88 let
70 let
96 let

paní Marie Dražilová
paní Anastazie Landová
paní Alena Baumannová
pan Antonín Just
paní Marie Stromajerová

Všem jubilantů přejeme pevné zdraví, sílu, spokojenost a radost z nadcházejících jarních dnů !!!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Kulturní a sociální komise OÚ Mochov přivítá nové občánky Mochova v pátek 12. 4.
2013 v 16 hod v salonku hotelu Bouček. Rodiče nových občánků dostanou osobní
pozvánku a požádáme je o stvrzení své účasti na této akci.

Mateřská škola
I když příroda kolem nás ještě odpočívá a nabírá sílu na jarní probouzení, děti v mateřské
škole jsou stále v plné aktivitě a čeká je spousta nových úkolů, zážitků i zajímavých zkušeností. V každém ještě doznívá čas adventu a Vánoc, který je spojený se spoustou příprav,
těšení a očekávání vysněných dárků. Velkou událostí pro děti i učitelky je vánoční besídka,
kterou společně připravují pro rodiče, prarodiče a kamarády. Letos nebyla čertovská, přivítali jsme paní Zimu se všemi jejími kouzly a milými svátky. A protože nás celým školním
rokem v třídním plánu provází pohádkový Vodníček z našeho rybníka, přiblížila tak trochu
i prostředí rybiček, žabiček a vodníků. Děti se naučily spoustu básniček, písniček, pohybových ztvárnění a tanečků, a ačkoliv se občas vše nepodaří úplně bez chybičky a tréma
je veliká, určitě si zaslouží pochvalu i odměnu za snahu a trpělivost při někdy náročném
nacvičování a přípravách. Jako dáreček pro své blízké si domů odnášely vlastnoručně
vyrobenou třpytivou rybičku – možná trošku kouzelnou, protože dětské oči vidí i to, co
my dospělí už dávno zapomněli.
K předvánočnímu času patří i spousta zvyků a rituálů, které sahají až do dávné minulosti.
Zapálené svíčky na adventním věnci a vánoční svícínky dávají pohodu svátečním dnům,
a tak jsme se rozhodli navštívit svíčkárnu RODAS v Šestajovicích a nahlédli jsme, jak se
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taková krásná zdobená vánoční svíčka vlastně vyrábí.
Po příjezdu nás přivítalo milé, skoro rodinné prostředí s domácími zvířaty, zajímavými
většinou svojí mini velikostí, v přístupných ohradách, kolem kterých mohly děti volně
procházet a pozastavit se podle svého zájmu. Poté následovala v příjemném prostředí
ukázka současné výroby na obrazovce a vlastnoruční výroba barevných máčených svíček,
které si děti odnesly domů. V prodejně jsme prohlíželi různými technikami zdobené svíčky
a podívali se i na vystavené historické stroje na jejich výrobu. Před odchodem jsme mohli
nahlédnout na práci moderních strojů ve výrobní hale. Pozorné děti už vědí, co je knot,
že svíčky dnes už nebývají z vosku a proč některá svíčka voní. Zdobená svíčka je milým
dárkem, pozorností.
Další zajímavou akcí byla návštěva Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy. Už
při vstupu do budovy na nás dýchla tajemná atmosféra a děti se nechávaly unést fantazií
při prohlížení vystavených kouzelnických rekvizit. Kdo z nás by vlastně nechtěl znát nějaké
kouzlo? Dětem se tohle přání splnilo a během kouzelnické cesty letadlem kolem světa
mohly shlédnout typická a originální kouzla několika zemí – většiny z nich se také účastnit,
nebo alespoň trošku s čáry pomáhat. Nakonec je pan Kožíšek se svojí pomocnicí Hankou
naučil jeden zajímavý úsměvný trik, který mohou samy předvést. Možná se jim bude hodit
na připravovaný karneval, kde se to princeznami a kouzelníky jen hemží.
Eva Krmenčíková

Svátek Mikuláše, čerta a anděla v Mateřské škole Mochov
Byl krásný chladný, ale slunečný den, 5.12. 2012. Zrovna jsme se vrátili z výletu do Šestajovické svíčkárny. Jaké bylo naše překvapení, když se u nás v mateřské škole objevili
Mikuláš, čert a anděl. Nejdříve přišli do malého oddělení, a potom do velkého. I když
vzrůstem byli malí, byli krásně namaskovaní a dokonce měli „Knihu hříchů“. Všechno o nás
věděli, ale my netušili, že knihu připravili paní učitelky, a to proto, abychom se polepšili.
I když někdo z nás měl pochybnosti, jestli jsou praví, když jsou tak malí (byly to převlečené
děti ze Základní školy v Mochově), stejně jsme se čertíka báli a slibovali, že se polepšíme.
Abychom dostali sladkou odměnu, řekli jsme jim básničku a zazpívali písničku. Bylo to
milé a hezké připomenutí tradic v předvánočním čase. Rádi bychom i do budoucna chtěli
v této spolupráci pokračovat.
Děti a paní učitelky Mateřské školy v Mochově.		
Napsala uč. Miluše Mudrová
Divadelní představení v MŠ
Jako úvodní divadélko, které v naší mateřské škole uvítalo v září nové děti, ale i ty starší,
bylo pro nás připraveno Varieté se cvičenými zvířátky. Mezi zvířátka, která děti mohly
vidět, patřili: ptáčci, kočičky, pejsci, morčátka, králíčci, hrdličky, holubi. Představení bylo
zábavné, děti byly velmi překvapené z kousků, které zvířátka předváděla, co jim ukázala,
jak reagovala na pokyny od cvičitele. Děti odcházely s pocitem, že se těší na další představení. Přišlo brzy poté. Představení s názvem Potrestaná lakota si pro nás připravili 2
herci z divadélka Kůzle. Dětem bylo ukázáno, jak se mají k sobě chovat, neměly by být na
sebe lakomé, spíše se s ostatními dětmi rozdělit o hračky i jiné věci. Dětem byly zábavnou
10
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a hravou formou podány základy slušného chování, nejen k sobě, ale i k druhým dětem,
rodičům, učitelům a ostatním lidem.
Starší děti se počátkem října účastnily představení Kocourek Modroočko v budově Základní školy Mochov. Děti nám vyprávěly ještě dlouho poté, co viděly v pohádce. Forma,
jakou herci dětem toto představení podali, byla velice zajímavá a přiblížila jim některé
skutečnosti a situace, které v životě mohou poznat.
Další představení, které proběhlo v polovině října pro všechny děti z mateřské školy, se
jmenovalo: Jak se Zrzečka připravuje na zimu.
Dětem velmi poutavou formou bylo přiblíženo, jak se zvířátka připravují na zimu. Hlavním motivem zde byla veverka Zrzečka, která bojovala s ostatními zvířátky, která jí chtěla
přelstít a vzít jí potravu nashromážděnou na zimu.
Pár dní před Vánocemi se na nás přijeli podívat opět dva herci z divadélka Kůzle a přivezli
nám pohádku: Cesta do Betléma. Pohádka dětem přiblížila dobu adventu, Vánoc a zrození
Ježíška v Betlémě.
A konečně první divadélko v novém roce se na nás přijelo podívat s pohádkou: O kouzelné vodě. Bylo to divadélko o jednom herci, ale pro děti asi ze všech nejkrásnější.
Pohádku nám vyprávěl pan herec skutečně jak vystřižený z pohádky, velmi poutavě
a velmi opravdově. Využíval k divadélku i plno hezkých loutek a dalších rekvizit. Bylo to
krásné pro každého z nás.					
Kateřina Havrdová
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Vánoční těšení v Mateřské škole
Již řadu let je v Mateřské škole v Mochově zvykem, sejít se v období adventu s rodiči dětí docházejících do mateřské školy. V letošním školním roce jsme pozvali rodiče dne 12.12. 2012
v 15.00 hod. Nejprve jsme se pochlubili, jaké básničky, písničky i tanečky jsme se naučili od
začátku školního roku. Poté, po krátké přestávce, kdy si rodiče mohli vzájemně popovídat
(někteří se teprve poznávají), se děti s pomocí svých učitelek převlékly za andílky.
Bílá trička s hvězdičkami a zlaté vlásky umocnily atmosféru blížících se vánočních svátků.
V této druhé části jsme se pochlubili zimními a vánočními básničkami, písničkami, za doprovodu Orfových nástrojů a tanečků. Na závěr jsme si zazpívali krásné české koledy: „Pásli ovce
valaši“ a „Půjdem spolu do Betléma“. Bylo nám všem moc hezky a těšili jsme se na Vánoce.
Odměnou nám byla radost rodičů, co všechno umíme a taky potlesk, který jsme si zasloužili,
protože jsme šikovné děti. Za odměnu jsme si andílkovské oblečky i s vlásky odnesli domů.
Rozešli jsme se tak „nějak vánočně“. Budeme se těšit na další setkání.
Děti a paní učitelky z „Malého oddělení z mochovské mateřské školy“.
							Zapsala: uč. Miluše Mudrová
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mochovský zpravodaj

V září nastoupily do nové třídy mateřské školy nejen nové děti, ale i nové paní učitelky. Obě mají střední pedagogickou školu, jsou tedy pro práci v mateřské škole plně
kvalifikované. Mladší – Kateřina Havrdová - bydlí v Přerově nad Labem, starší učitelka
– Miluše Mudrová - dojíždí z Lysé nad Labem. Obě práce s malými dětmi baví. Je to
vidět nejen v prostorách mateřské školy, které zdobí výrobky i obrázky dětí. Ale určitě
i rodiče si od svých dětí vyslechnou spoustu básniček, písniček a všeho nového, co se
daný den děti ve školce naučily, o čem si povídaly, co vyráběly. Část starších dětí pak
po prázdninách přejde do „velkého“ oddělení a pozná, že vše co se v malém oddělení
naučily, se jim i tady při práci hodí.
Už se můžeme těšit na zápis a děti na nové kamarády.
ZÁPIS do Mateřské školy Mochov, okres Praha-východ na školní rok 2013 – 2014
se bude konat v pondělí 6. května 2013 od 8.00 do 11.30 hod. v ředitelně mateřské školy, případně od 9.30 hod. do 11.00 hod. v nové třídě mateřské školy
(pokud nebude pršet, bude třída pro zápis volná) a od 16.00 do 18.00 hod. v nové
třídě mateřské školy.
Novou část mateřské školy, která patří mladším dětem, si můžete v určené době
celou prohlédnout a děti si tu pod Vaším dohledem mohou pohrát. V době zápisu v nové třídě můžete nahlédnout i do zrekonstruované třídy starších dětí. Od
17.00 hod. bude i tato část školky volná k prohlídce i ke hrám.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list pro potvrzení
podmínek § 50 zákona č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví (pro potvrzení
dětského lékaře) si můžete vyzvednout ve vstupní chodbě hlavní budovy mateřské
školy v pátek 26. 4. a v pondělí 29. 4. vždy od 6.30 do 8.00 hod. a od 14.30 do 16.00
hod., nebo získat z úřední desky obce Mochov, případně na stránkách mateřské školy
www.msmochov.cz.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné v den zápisu vyplnit v MŠ,
Evidenční list potvrzený ošetřujícím lékařem odevzdat v MŠ nejpozději do 31. 5. 2013.
K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
(k ověření trvalého bydliště).
Konání zápisu bude oznámeno veřejnosti nejpozději 14 dní před zápisem a zveřejněno
na úřední desce obce Mochov, vyvěšením barevných letáčků: v MŠ, ve vitríně OÚ, ve
zdravotním středisku a ve zdejších obchodech).
Přijetí – nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámena na dveřích
hlavní budovy mateřské školy a na www.msmochov.cz dne 3. 6.2013.
						
Miroslava Kverková, ředitelka
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Milí čtenáři,
Jak už jistě víte, od jara 2012 funguje v Mochově spolek několika
maminek s názvem SRPŠ, neboli Sdružení rodičů a přátel mateřské
školy v Mochově. Svoji činnost jsme zahájily v květnu 2012 a od té
doby se nám podařilo uspořádat 12 akcí. Jedná se o dobrovolnickou
činnost, kdy se snažíme nabízet takové zájmové aktivity, které by
přispěly k rozšíření možností trávení volného času v Mochově. Při
výběru témat zohledňujeme to, aby danou činnost mohly zvládat
děti přibližně „školkového“ věku, ale většinou lze zapojit i mladší děti
a nudit se nebudou ani školáci. Je pro nás totiž velmi důležité spojit v aktivitách děti a jejich
rodiče, a tímto přispět k společně strávenému volnému času. Po prázdninách jsme se opět
s nadšením vrhly do práce a začaly nabízet každých 14 dní nějakou zajímavou aktivitu.
A po více než 12 uskutečněných akcích můžeme provést krátké zhodnocení a ohlédnutí:
1. Děti od nás dostaly průkazky, kde získávají nálepky za každou absolvovanou akci. Jsou na
své průkazky s vlastní fotkou velmi pyšné a navíc mohou dostat věrnostní odměnu, pokud
k nám chodí často.
2. Akce připravujeme s ohledem na roční období a počasí. Snažíme se nabízet aktivity spojené s konkrétními svátky- Mikuláš, Vánoce, Velikonoce a bereme v úvahu i sezónnost. Takže
například na podzim jsme dlabali dýně, na začátku zimy pak vyráběli krmítka pro ptáčky
(děkujeme Autoškole za zapůjčení jejich prostorů).
3. Je vidět, že společná práce rodičů a dětmi je velmi úspěšná, děti si užívají zájmu svých
maminek a tatínků (ano, i tatínkové chodí ) a výtvory společného úsilí jsou nádherné
4. Tvoření ve skupině je velmi zábavné pro všechny zúčastněné, vzájemně si můžeme pomáhat, inspirovat se a děti to více motivuje. Navíc je velkou výhodou pro všechny příchozí,
že mají dispozici připravené materiály ke tvoření, nemusejí nic shánět či kupovat.
5. Snažíme se, aby děti i rodiče tvoření bavilo a důležité také je, že si výrobek odnesou domů.
V našich výtvarných dílničkách jsme postupně udělali: pohádkovou postavičku vodníka,
papírové andělíčky, s pomocí drátků a korálků vytvořili vánoční ozdoby a z papíru slepili nádhernou vánoční hvězdu, dále ozdobili muffiny marcipánem jako opravdoví cukráři
a namalovali si obrázky na trička. A v novém roce si děti zhotovily kalendář na rok 2013 se
spoustou obrázků, nálepek a fotek.
Akce přizpůsobujeme očekávanému počasí. Na podzim a v zimě pořádáme zejména výtvarné dílničky ve školce, při příznivějším počasí se snažíme být venku. Na začátku podzimu
proběhla Honba za pokladem, kdy děti hledaly odpovědi na otázky při procházce po Mochově a po vyluštění tajenky zjistily, kde je ukryt poklad, jenž byl hlídán pirátem s mluvícím
papouškem. Poté jsme zorganizovaly Den sousedů, jenž se konal na zahradě školky a kde se
mohli setkat a seznámit rodiče a děti, u toho si nakoupit občerstvení za naši platební měnu
- kaštánky. Rodiče svým dětem namalovali na obličej zvířecí masky, vyráběly se větrníky
a následně probíhala zábava na zahradě ve formě různých soutěží. A abychom se ohlédly za
uplynulou Olympiádou v Londýně, uspořádaly jsme Ozvěny Olympiády, kde děti soutěžily
v 1O sportovních disciplínách a za svoji snahu byly dekorovány medailemi a dostaly diplomy.
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Naše aktivity si brzo našly stálý okruh příznivců, výtvarných dílniček se pravidelně účastní
cca 10 rodičů a 15-20 dětí, u venku pořádaných akcí byla pak účast mnohem vyšší. Jsme moc
rády, že se k nám určité rodiny stále vracejí a budeme doufat v jejich přízeň i v tomto roce.
Naše akce jsou určeny opravdu pro širokou veřejnost, což dokládá i fakt, že vybíráme dobrovolné vstupné. Každá rodina přispěje do kasičky dle svých možností. Ale protože se snažíme
opravdu o kvalitní program, tak bychom náklady pouze z příspěvků nebyly schopné pokrýt.
Proto je namístě poděkovat obci Mochov a jejímu zastupitelstvu, které nám v loňském roce
odsouhlasilo příspěvek na činnost. Z těchto peněz nakupujeme materiál a suroviny potřebné
k tvoření. Naše činnost je velmi transparentní, předkládáme na zastupitelstvo vynaložené
účty, které jsou nám poté z ročního příspěvku propláceny a odečítány.
Takže děkujeme obci za podporu a také je potřeba zmínit místní Sokol Mochov, s kterým
úzce spolupracujeme a který nám také vychází vstříc. A v neposlední řadě patří naše velké
díky Mateřské škole Mochov, která nám poskytuje pravidelně prostory jedné třídy pro naše
tvoření, a také můžeme využívat celou zahradu.
Všem děkujeme a doufáme ve stejnou podporu i v roce 2013 .
A nyní bychom Vás rádi nalákaly na chystané akce v nejbližších měsících:
4. 2. Maskování: výroba škrabošek a velkého draka na karneval. Výrobky budou využity při
karnevalu ve školce i v Sokolovně.
18. 2. Hudební odpoledne, kdy si společně zazpíváme s kytarou a dalšími břinkacími a ťukacími nástroji.
4. 3. Vynášení smrtky - symbolické zakončení zimy spojené s výrobou „smrtek“ z vařečky
a společná procházka k potoku.
18. 3. Velikonoce - výtvarná dílnička s výrobou tematických dekorací
15. 4. Hudební odpoledne - vyrobíme si vlastní hudební nástroj, který pak společně použijeme k hromadnému muzicírování
29. 4. Výtvarná dílna - zdobení květináče a zasazení semínka
Většinou se akce konají v pondělí 1x za 14 dní se začátkem od 16 hod, a to buď přímo ve
školce (v malé třídě) nebo na zahradě školky, případně se před školkou sejdeme a pokračujeme na místo konání akce.
Podrobnější informace k chystaným aktivitám vždy zveřejňujeme na pozvánkách, které
dostávají všechny školkové děti s předstihem do svých skříněk. Velké plakátky jsou také vyvěšeny na veřejných místech v Mochově (v obchodě, na vývěsce u obecního úřadu). A také
jsme činné na internetu - využíváme internetové stránky školky www.msmochov.cz, kde nás
najdete pod záložkou SRPŠ a nejaktuálnější informace získáte z Facebooku (SRPŠ Mochov).
Těšíme se na Vás!						 Za SRPŠ Michaela Kosková
ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, čÍSLO 1

15

Co dělají kynologové ZKO MOCHOV
Základem činnosti základní kynologické organizace ČKS Mochov, je výcvik poslušnosti všech
plemen psů. Základní kynologická organizace sdružuje příznivce, jejich společným koníčkem
je výchova štěňat a výcvik psů. Dále poskytuje další kynologické služby pro majitele psích
plemen i kříženců…
Naše organizace je zaměřena na trénink a výuku jak začátečníků, tak pokročilých, kteří mají
zájem si pořídit psa jakéhokoliv plemene jako svého rodinného společníka či sportovního
nebo pracovního partnera. Dále se zaměřujeme na zdokonalovací trénink, vedení a zdokonalování majitelů psů, kteří již mají z oblasti kynologie nějaké zkušenosti a potřebují si doplnit
nějaké poznatky nebo potřebují odbornou individuální přípravu svého psa na zkoušku
z výkonu, popř. na chovatelskou či jinou sportovní akci.
Nejrozšířenějším plemenem našich kynologů je německý ovčák. Někdy špatně označován
výrazem „vlčák“. Německý ovčák je plemeno psa, pocházející z Německa. Jde o nejrozšířenější plemeno psů na světě a nejrozšířenější služební plemeno. V podmínkách České republiky
se používá k ochraně majetku i k práci policejní, záchranářské, vodí nevidomé, apod. V době
svého vzniku se používal hlavně jako ovčácký pes.
V naší organizaci cvičíme též ostatní plemena, jako je rotvajler, dobrman, kolie, malý a velký
knírač a také tzv. domácí mazlíčky.
Náš kynologický areál se sice nachází na teritoriu obce Mochov, ale obyvatelé obce nejeví
větší zájem o výcvik svých psích miláčků. Kromě místních k nám jezdí cvičit majitelé se svými psy z Káraného, Dřís, Kostelce nad Labem, Čelákovic, Líbeznic apod. Podle zájmu máme
dobrý ohlas v okolí, trochu nás mrzí, že menší zájem je v naší obci.
Kromě naší základní činnosti, výcviku, jsme též provedli ukázky vycvičenosti našich psů při
různých akcích na veřejnosti.
U příležitosti Dětského dne v Mochově, nás organizátoři akce požádali o provedení ukázky
výcviku.
Této nabídky jsme rádi využili. Ukázku výcviku jsme zaměřili na prvky základní poslušnosti
psa. Ukázku předvedli členové naší organizace, paní Jeřábková se psem Jassan (naše cvičitelka), paní Maksová se psem Argo, paní Valdecká se svým křížencem a pan Hradecký
s fenou Rita (dlouholetý předseda). Ukázka trvala asi 30 minut. Po ukázce si mohly děti
pohladit naše psy, jako důkaz,
že máme díky výchově mírné
a poslušné psy. Pokud psovod
nevydá patřičný povel, potom
chování psa se zcela mění.
Bohužel naše vystoupení bylo
v Mochovském zpravodaji publikováno jednou větou.
Dalším vystoupením naší organizace na veřejnosti byla
akce „Konec léta v Sibřině“.
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Tato akce byla domluvena s větším
předstihem a jelikož bylo již po dovolených, zúčastnil se i větší počet členů.
Na veřejnosti jsme se prezentovali již
v našich nových klubových trikách
s logem naší základní kynologické organizace. Opět hlavní částí ukázky byl
výcvik našich psů. Na toto vystoupení
odjela skupina ve složení paní Jeřábková, Maksová, Dvorská, Raušová, Valdecká a pan Hradecký. Videozáznam z vystoupení pořizovala paní Hradecká.
Naší prioritou je výchova a výcvik psů
pro služební a sportovní kynologii
a navázaní přátelského vztahu mezi
chovatelem a psem.
Průběžně se provádějí však práce na údržbě a úpravě našeho kynologického areálu.
V roce 2012 jsme se zaměřili na pravidelné ošetřování kynologického cvičiště, opravu
klubovny oplocení celého areálu, opravu překážek, práce je stále dost. K oplocení celého
areálu jsme museli přistoupit díky různým nenechavcům a zlodějíčkům, kteří nám kvůl
vniknutí do objektu ničí oplocení, rozbíjejí okna klubovny a jinak škodí a neštítí se kvůli
krádeži za pár korun rozbít okna a nebo jinak škodit. Bohužel tyto škody nám vznikly
v průběhu roku až 2012. V minulosti, za uplynulých patnáct let se nám nic neztratilo
a ani nedošlo ke škodám.
V současné době máme nový kolektiv, a z jejich práce je vidět, že všichni žijí pro organizaci.
K upevnění kolektivu pořádáme také akce jenom pro sebe, jako bylo například ukončení letní
sezony posezením u táboráku spojené s opékáním vuřtů a přespáním pod stany v prostoru
kynologického cvičiště.
Na závěr mi dovolte, abych
poděkoval touto cestou
Obecnímu úřadu Mochov za
poskytnutí materiálu na zvelebení našeho kynologického
areálu a klubovny panu Karlu
Šafrovi, za poskytnutý věcný
dar naší organizaci.
Všem zájemcům o kynologii
z naší obce a okolí jsou u nás
dveře otevřené a rádi každého
u nás uvítáme.
Předseda ZKO ČKS Mochov,
Alexandr Hradecký
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Zprávy z knihovny
Předpokládáme, že všechny knihy , které jste dostali pod stromeček, jste již přečetli. Chceme Vás proto pozvat do Místní knihovny k výběru nových knih. Pro děti máme několik
nových veselých a zajímavých knížek a pro dospělé dostatečný počet nových titulů z naší
mateřské knihovny z Mladé Boleslavi. Tato knihovna má objednávkovou službu pro čtenáře malých knihoven. Proto jsme pro Vás objednaly zajímavé tituly - např. Skleněný pokoj
– romantický příběh, ale i architektonickou studii o vile Tugendhat, nyní nově rekonstruované, napínavý až hororový román Sněhulák, Pravdivý příběh lži Hany Lasicové, životopisy
slavných - Coco Chanel , Blanky Matragi, Sidonie Nádherné nebo Dana Browna, autora Šifry mistra Leonarda, dále knížky Walburgy Vavřinové, etnografky St. památkového ústavu,
která píše o Vánocích, Velikonocích a zvykosloví v Čechách. Pro děti od 10 let pak máme
objednané Deníky malého poseroutky, pro chlapce, pro dívky pak knížky z cyklu Duhová
kouzla a další tituly. Některé z těchto knih patří mezi nejčtenější tituly na celém světě.
Z Mladé Boleslavi je možné objednat i knihy, o které si u nás sami požádáte. Pokud budou k dispozici, mladoboleslavská knihovna nám je zapůjčí, případně nás na ně zařadí
do pořadníku.
Zveme všechny do knihovny, nechte vychladnout počítače a objevujte zajímavé příběhy
v klasické knižní podobě. Čtěte přátelé a děkujeme, že přijdete !
		

Květa Vokounová, knihovnice, MUDr.Vlastimila Stará , KaS komise OÚ Mochov

MUDr. Lukáš Fuka
Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Na Dolejšku 286, 250 87 Mochov.
Křižíkova 448/13, 250 88 Čelákovice, tel. 773 062 279 (zdravotní sestra Iva Dlouhá)
Ordinační hodiny:
Pondělí 7:00 - 11:00 hodin Čelákovice
DOVOLENÁ
		
12:00 - 14:00 hodin Mochov
V ROCE 2013
Úterý
7:00 - 11:00 hodin Mochov
- zástup MUDr. Rusý;
		
12:00 - 14:00 hodin Čelákovice
Čelákovice
Středa
7:00 - 11:00 hodin Čelákovice
25. 02. - 01. 03.
		
12:00 - 17:00 hodin Mochov
08. 07. - 12. 07.
		
17:00 - 18:00 - pro zvané pacienty
Čtvrtek 7:00 - 11:00 hodin Mochov
19. 08. - 31. 08.
		
12:00 - 15:00 hodin Čelákovice
Pátek
7:00 - 11:00 hodin Čelákovice
Z důvodu pohotovosti jednou za 6 týdnů odpadá v určené týdny dopolední ordinace v Čelákovicích.
V roce 2013 bude mimořádná odpolední ordinace od 12:00 hodin – 15:00 hodin v tyto
pátky (zároveň se ruší dopolední ordinace v Čelákovicích):
15. 02. 2013, 05. 04. 2013, 24. 05. 2013, 19. 07. 2013, 06. 09. 2013, 25. 10. 2013, 13. 12. 2013
18
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Zpráva Českého červeného kříže.
V měsíci březnu a dubnu budou uspořádány dvě přednášky.
V březnu archeologická přednáška Mgr. Snítila z Muzea Čelákovice o archeologických
vykopávkách v Mochově a v dubnu cestovatelská přednáška Vietnam a Kambodža s promítáním a zase s vylosováním ceny pro jednoho z přítomných účastníků besedy. Zatím
přesné datumy těchto dvou akcí nemáme pro zaneprázdněnost přednášejících. Sledujte,
prosím, zprávy na informační tabuli u Obecního úřadu, plakáty a určitě dostanete do
schránky pozvánky.
Dále zveme všechny občany na jarní koncert hudební skupiny „Hudba pro náladu“ kapelníka Švancary, který se bude konat v neděli 28. dubna v 15 hod v salonku hotelu
Bouček.

Vážení čtenáři,
ráda bych vám poděkovala za pozornost k mé pětileté práci na redakci zpravodaje.
Tuto funkci jsem ukončila se zářijovým číslem loňského roku, a tak bych teď chtěla
poděkovat všem, kdo přispěli v uplynulých pěti letech svými články, informacemi,
fotografiemi, nápady a další spoluprací na vydávání Mochovského zpravodaje. Děkuji za množství i pro mě nových zážitků.
Do dalších let přeji Mochovskému zpravodaji spoustu nových příspěvků a zajímavostí o životě lidí v Mochově, které budou svědčit o bohatství aktivit a kreativity
občanů. 					
Zora Chocholoušová

ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, čÍSLO 1

19

Sportovní aktivity v Mochově
Začátek nového roku je dobou bilancování uplynulých a plánování budoucích aktivit
tělocvičné jednoty Sokol v Mochově. Bylo toho málo, může být víc? To jsou otázky, na
které se snažíme si odpovědět. V roce 2012 v jednotě pracovaly tři oddíly – fotbalový,
hokejový a oddíl všestrannosti, který zaštiťuje cvičení žen, dětí, zumby, aerobiku a připravuje hromadné akce pro děti. V sokolovně se odehrával Dětský karneval a Mikulášská
nadílka, na fotbalovém hřišti Slet čarodějnic a Dětský den a v sokolském areálu a okolí
Kolečkiáda. Pro členy Sokola byl navíc rok 2012 významný konáním XV. všesokolského
sletu. Deset cvičenek se zúčastnilo nácviku sletové skladby Česká suita a v hromadných
vystoupeních se představily na župním sletu V Brandýse nad Labem a XV. všesokolském
sletu v Praze - Vršovicích. V roce 2012 se rozjela i fotbalová přípravka pro nejmenší žactvo
a už má 20 malých fotbalistů.
Sokolský areál poskytuje sportovní vyžití i relaxaci pro malé i velké. Muži zde trénují
nohejbal a na začátku letních prázdnin pořádají nohejbalový turnaj, ženy v létě využívají
prostor pro cvičení zumby a dětem zde zpestřilo pobyt vybudování obecního dětského
hřiště díky dotaci z Pošembeří.
Oddílové aktivity jsou zčásti financovány ze sponzorských darů, a tak je teď vhodná
chvíle k poděkování dárcům - Obecnímu úřadu v Mochově, firmě JOKEY Praha, Universal Transport, DM Design, paní Boumové a paní Valáškové. A také všem dalším, kteří
přispívají svou neúnavnou prací, aby tuto činnost zajistili.
Sokol chce i nadále nabízet různé sportovní možnosti v Mochově, a tak se bude i v roce
2013 snažit, aby se i nadále hrál fotbal, hokej, nohejbal, cvičila se zumba, aerobik, pro
ženy relaxační cvičení na balonech a aby si děti mohly zaskotačit při cvičení s rodiči.
Nově zaštítí tělocvičná jednota i cvičení dětské zumby pod vedením lektorky Heleny
Konopíkové.
Aby se zúročil i nácvik sletové skladby, zúčastní se cvičenky i župního sletu v Roudnici
nad Labem, organizovaném Župou Podřipskou i pro jednoty ostatních žup. Navíc ženy
pracují na další skladbě pro tuto akci s názvem Waldemariána. Kdo má zájem zjistit,
co se pod tímto názvem skrývá, může se přijet podívat 26. května 2013 odpoledne do
Roudnice nad Labem.
Sokol je organizací, která ctí tradice, a tak i pokračování v přípravách všech loňských
dětských akcí je samozřejmostí. Sokol ale má rád i vše nové, takže se snaží i do tradičních
akcí vkládat nové myšlenky a nové možnosti. Nabízí tedy i ostatním kroužkům, které
pracují s mochovskými dětmi při školce nebo škole, možnost vystoupení a předvedení
svých dovedností.
Jedna ze sokolských myšlenek se snaží přesvědčit, že čím více lidí spolu sportuje, tančí,
zpívá, rozmlouvá, učí se nebo tvoří, tím více radosti se v té práci generuje, a tím více lidi
obohacuje. Pojďte s námi sportovat nebo spolupracovat a posuďte, zda tato myšlenka
má sílu udělat i malou obec jako je Mochov bohatší.
Zora Chocholoušová
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Zprávy z fotbalového oddílu Sokol Mochov
Nejdříve bych vás seznámil s výsledky podzimní části tohoto ročníku. A-mužstvo v podzimní
části obsadilo 4. místo se ztrátou 6 bodů na vedoucí tým Sibřiny. Po 7 výhrách, 2 remízách
a 4 porážkách získalo naše mužstvo 23 b. při skóre 29:26. Nejlepším střelcem byl Patrik
Breškověc, který dal 9 branek.
B-mužstvo skončilo po podzimí části na 12. místě, když mu několik zápasů vyloženě nevyšlo.
Po 2 výhrách, 2 remízách a 8 porážkách získalo 8 bodů. Mezi nejlepšími střelci byli – Šturma
6 branek, Dan Suchý 5 a David Konopík 4 branky.
Před sezónou se mi podařilo získat děti do fotbalové přípravky, která u nás má historickou
premiéru. Mužstvo jsme přihlásili rovnou do soutěže. Všechny zápasy děti sice prohrály, ale
proti nám nastupovaly ve většině zápasů o 2 roky starší děti, což je znát. Ale na dětech je
vidět, že se stále více zlepšují.
Příprava na jarní část pro všechna mužstva začala v lednu. A-mužstvo hraje zimní turnaj
v Praze-Kyjích. V 7 zápasech ještě nepoznalo hořkost porážky. Trenér Dozorec zkouší několik
nových tváří, které by měli našemu týmu pomoci v jarní části soutěže. Mimo to se mužstvo
připravuje na umělé trávě v Čelákovicích. B-mužstvo využívá halu Bios také v Čelákovicích.
Nesmím zapomenout ani na přípravku, která chodí 2x týdně do tělocvičny v naší mochovské
škole.
Sezóna nám začíná pro dospělé 23. 3. 2013 a pro děti 7. 4. 2013. Přikládám vám rozpis našich
zápasů a věřím, že nás budete chodit podporovat a že se vám za to odvděčíme dobrými
výkony.

ROZPIS ZÁPASŮ NAŠICH MUŽSTEV PRO JARO 2013
Přípravka
10. kolo:

Mochov – Úvaly

So 6. 4. 2013 10.15 hod.

11. kolo:

Veltěž – Mochov

So 13. 4. 2013 12.30 hod.

12. kolo:

Mochov – volno

13. kolo:

Mochov – volno

14. kolo:

Mochov – Šestajovice

So 4. 5. 2013 10.15 hod.

15. kolo:

Čelákovice – Mochov

hlášenky

16. kolo:

Mochov – Brandýs-Boleslav So 18. 5. 2013 10.15 hod.

17. kolo:

Mochov – Hovorčovice

So 25. 5. 2013 10.15 hod.

18. kolo:

Zeleneč – Mochov

So 1. 6. 2013 8.30 hod.
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A-mužstvo
14. kolo: Mochov A – Sibřina A

So 23. 3. 2013 15.00 hod.

15. kolo: Březí – Mochov A

So 30. 3. 2013 16.30 hod.

16. kolo: Mochov A – Pacov A

So 6. 4. 2013 16.30 hod.

17. kolo: Dobřejovice B – Mochov A

So 13. 4. 2013 17.00 hod.

18. kolo: Mochov A – Zápy B

So 20. 4. 2013 17.00 hod.

19. kolo: Mnichovice A – Mochov A

So 27. 4. 2013 17.00 hod.

20. kolo: Mochov A – Úvaly B

So 4. 5. 2013 17.00 hod.

21. kolo: Mochov A – Vyžlovka

So 11. 5. 2013 17.00 hod.

22. kolo: Měšice A – Mochov A

So 18. 5. 2013 17.00 hod.

23. kolo: Mochov A – Nehvizdy A

So 25. 5. 2013 17.00 hod.

24. kolo: Mukařov A – Mochov A

So 1. 6. 2013 17.00 hod.

25. kolo: Mochov A – Brandýs-Boleslav So 8. 6. 2013 17.00 hod.
26. kolo: V. Popovice A – Mochov A

Pá 14. 6. 2013 20.00 hod.

B-mužstvo:
14. kolo: Mochov B – Klíčany

So 23. 3. 2013 12.00 hod.

15. kolo: Kojetice – Mochov B

So 30. 3. 2013 10.15 hod.

16. kolo: Mochov B – Sluhy

So 6. 4. 2013 13.30 hod.

17. kolo: Líbeznice B – Mochov B

Ne 14. 4. 2013 17.00 hod.

18. kolo: Mochov B – Máslovice

So 20. 4. 2013 14.00 hod.

19. kolo: Mochov B – volno
20. kolo: Mochov B – Vodochody

So 4. 5. 2013 14.00 hod.

21. kolo: Mochov B – Nehvizdy B

So 11. 5. 2013 14.00 hod.

22. kolo: Měšice B – Mochov B

Ne 19. 5. 2013 17.00 hod.

23. kolo: Mochov B – Radonice B

So 25. 5. 2013 14.00 hod.

24. kolo: Řež A – Mochov B

So 1. 6. 2013 17.00 hod.

25. kolo: Mochov B – Toušeň

So 8. 6. 2013 14.00 hod.

V. Moravec

26. kolo: Bášť – Mochov B

Ne 16. 6. 2013 17.00 hod.

sekretář FO
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Fotografie z akcí Sdružení rodičů a přátel mateřské školy v Mochově

