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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jak je již dobrým zvykem, chtěl bych Vás na úvod zpravodaje informovat o dění v naší obci.
1) Kanalizace
- probíhá dle plánu. Dne 13. 08. 2014 byla provedena kontrola průběhu stavby splaškové
kanalizace v obci Mochov - 4. a 5. etapa a jejího financování ze strany MZe za roky 2013 a 2014.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Stavba pokračuje podle plánu tak, abychom
splnili termíny dle podmínek dotace, kterou jsme na tuto stavbu získali.
2. Opravy místních komunikací
– podařilo se nám vyjednat s dodavatelem stavby kanalizace (fa Vodohospodářské stavby
Javorník – CZ s.r.o.) opravy povrchů místních komunikací všude tam, kde probíhala a probíhá
budování kanalizace, a to v plném rozsahu a termínu do konce roku. Příští rok by měla podle
potřeby následovat úprava a dosypání zelených pásů zeminou. Dále také bude provedena
výměna zábradlí v prostoru náměstí.
3. Volby
– jak jistě víte v termínu 10. a 11. října 2014 budou probíhat volby do zastupitelstva obce.
Chtěl bych Vás všechny požádat o účast při volbě budoucích zastupitelů. Zastupitelstvo obce
je voleno na 4 roky a jsem přesvědčen, že stojí za to obětovat u voleb těch několik málo minut,
protože právě tím vyjadřujeme svůj názor na to, jakou cestou se bude náš Mochov ubírat po
celé volební období. Je to opravdové minimum toho, co každý z nás může pro obec udělat.
4. Základní škola
– 1. září 2014 jsme přivítali nové prvňáčky, kteří zasedli do lavic naší školy. První školní den
je velká událost v životě každého a vzpomínka na tento den přetrvává v paměti dětí i rodičů
dlouhá léta. Věříme, že všem dětem se jejich první školní den líbil a budou se těšit i na další
dny, které stráví mezi svými novými spolužáky, naučí se mnoho nového a úspěšně odstartují
svou studijní cestu.
5. Na závěr
– chtěl bych poděkovat všem, kteří za toto volební období vykonali kus poctivé práce pro
obec a všem, kteří nás v naší, ne vždy jednoduché práci, podporovali. Vážím si toho! Ať už dopadnou říjnové volby s jakýmkoli výsledkem, přeji Mochovu a všem Mochovákům, aby naše
obec vzkvétala a byli jsme rádi, že tu můžeme vychovávat naše děti, žít a stárnout.
František Bouček - starosta
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis ze zastupitelstva obce Mochov č. 37/2014 ze dne 7. 8. 2014
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov
Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará,
Jan Turek
Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6, omluven: Jaroslav Kohout
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Předsedající: František Bouček – starosta obce
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Turka, Jana Rangla a zapisovatelem Jitku
Frydrychovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov určuje ověřovateli zápisu Jana Turka a Jana Rangla zapisovatelem Jitku Frydrychovou.
Usnesení č. 1/37 (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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva:
Usnesení č. 2/37 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno.
3. Čerpání rozpočtu k 31. 7. 2014
Text odůvodnění:
Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni 31. 7. 2014.
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni 31. 7. 2014 a bere ho
na vědomí.
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4. Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2014
Text odůvodnění:
Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k 31. 7. 2014. Rozpočet je nadále vyrovnaný
a to ve výši 62 168 822,99 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2014.
Usnesení č. 3/37 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno.
5. Úspory energie objektu MŠ Mochov – odmítnutí podpory z OPŽP
Podklady:
Podklad 1 – Seznam schválených projektů OPŽP
Termín podání návrhu bodu programu:
24. 7. 2014
Předkladatel:
František Bouček – starosta obce
Text odůvodnění:
V roce 2013 podala obec Mochov žádost o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast
podpory 3.2.1 Realizace úspor energie s cílem provést energeticky úsporná opatření na
objektu MŠ v obci Mochov. Nyní je projekt schválen k financování v celkové výši podpory
v částce 1 580 982,- Kč, což činí 69% z celkových nákladů oproti předpokladu v žádosti
o dotaci až 90%. Předpokládaná investice obce v případě přijetí dotace je v řádu 1 mil. Kč,
při druhé variantě výměny oken pouze ze zadní strany MŠ se bude tato investice pohybovat
do 500 tis. Kč. Z důvodu nízkého procenta poskytnuté dotace navrhuji podporu s poděkováním odmítnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje odmítnutí finanční podpory z Operačního programu
životního prostředí z důvodu nízkého procenta poskytnuté podpory.
Hlasování:
pro:

František Bouček, Jitka Frydrychová, Ladislav Marek, Jan Rangl,
Vlastimila Stará, Jan Turek

proti:

nikdo

zdrželi se:

nikdo

nepřítomen: nikdo
Usnesení č. 4/37 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno.
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1. Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 3. 2010
Text odůvodnění:
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce číslo 289/25 (byt), nacházející se ve 4. nadzemním podlaží, tj. 3. patře budovy v č.p.
289 stojící na parcele číslo 46/3 k.ú. Mochov v ulici Pod Kostelem 289, 250 87 Mochov.
Návrh usnesení:
Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 3.
2010. Sjednaná doba nájmu na dobu určitou, se prodlužuje o šest měsíců od 1. 9. 2014
do 28. 2. 2015.
Usnesení č. 5/37 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno.
3. Vyhodnocení záměru obce – prodej nemovitého majetku – pozemky parc.č. 1526/2
a 1527/4 v k.ú. Mochov
Text odůvodnění:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. 6. 2014 schválilo vyhlášení záměru obce
prodat nemovitý majetek obce – pozemek parc. 1526/2 o výměře 1026 m² a pozemek parc.
č. 1527/4 o výměře 2923 m² za minimální cenu 200 Kč/m². V souladu s oznámením záměru
bude výběrové řízení zahájeno otevřením obálek dne 7. 8. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na základě podané nabídky schvaluje prodej nemovitého majetku obce
– pozemku parc. 1526/2 o výměře 1026 m² a pozemku parc. č. 1527/4 o výměře 2923 m² za
celkovou cenu 805 596 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou JOKEY PRAHA
CZ, s.r.o., IČ: 489 53 997 se sídlem Nový Dvůr 93, 250 87 Mochov.
Usnesení č. 6/37 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno.
4. Vyřazení majetku z evidence majetku Mateřské školy Mochov, okres
Text odůvodnění:
Z důvodu přípravy na inventarizaci majetku mateřské školy žádá ředitelka Mateřské školy
Mochov, okres Praha – východ o vyřazení z evidence majetku mateřské školy pro účetní
jednotky Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ – školní jídelna a Mateřská škola
Mochov, okres Praha – východ: ohřívací pult, inventární číslo ŠJ002 (nefunkční, neopravitelný); počítač PC AT + tiskárna STAR, inventární číslo ŠJ023 (nefunkční, v současnosti již
nepoužitelný); PC ATX + OS, inventární číslo ŠJ024 (opravy nerentabilní, v současné době již
nepoužitelný pro provozování potřebných aplikací); videorekordér TOSHIBA V212, inventární
číslo MŠ0005 (vzhledem ke stáří je oprava nerentabilní).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyřazením majetku z evidence majetku Mateřské
školy Mochov, okres Praha – východ pro účetní jednotky Mateřská škola Mochov, okres
Praha – východ – školní jídelna a Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ: ohřívací
pult, inventární číslo ŠJ002; počítač PC AT + tiskárna STAR, inventární číslo ŠJ023; PC ATX +
OS, inventární číslo ŠJ024; videorekordér TOSHIBA V212, inventární číslo MŠ0005.
Usnesení č. 7/37 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno.
5. Příspěvek na plat osobní asistence integrovaného dítěte v Mateřské škole Mochov,
okres Praha - východ
Text odůvodnění:
Na základě zprávy Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, byl jako nezbytně nutný k celodenní péči pro integrované dítě v Mateřské škole doporučen asistent
pedagoga nebo osobní asistent. Celkové náklady na plat osobního asistenta činí 19 400 Kč/
měsíčně. Z této částky je příspěvek úřadu práce max. 10 000 Kč/měsíčně a příspěvek KÚ pro
osobního asistenta integrovaného dítěte cca 900 Kč/měsíčně. Z toho vyplývá, že celková
částka na doplatek platu osobního asistenta činí 8 500 Kč/měsíčně. Navrhuji přispět částkou
ve výši 4 250 Kč/měsíčně, zbývající částku 4 250 Kč/měsíčně uhradí rodiče dítěte.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 4 250 Kč/měsíčně po dobu od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015 na doplatek platu osobního asistenta pro integrované dítě v Mateřské škole. Dále pověřuje ředitelku MŠ Miroslavu Kverkovou k uzavření smlouvy mezi MŠ a rodiči
dítěte na zbylou část doplatku platu osobního asistenta ve výši 4 250 Kč/měsíčně během
uvedené doby.
Usnesení č. 8/37 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno.
6. Diskuze
František Bouček – ve dnech 27. – 29. 5. 2014 byla provedena technická kontrola herních
prvků firmou SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTÉ s.r.o. na „Dětském hřišti Mochov“ v ulici Na Hrázce.
Stav: bez závad.
František Bouček – informoval ZO o neplatiči poplatku za odvozu komunálního odpadu.
Jelikož dotčený na několikeré výzvy nereagoval, jsme nuceni záležitost předat soudu. Jedná
se o částku 2 452 Kč.
František Bouček - informoval o připravované kontrole čerpání dotace na akci kanalizace
v obci Mochov 4. a 5. etapa od MZe.
Vlastimila Stará – termín předání příspěvků do Mochovského zpravodaje je 6. 9. 2014.
Jitka Frydrychová - v 38. týdnu proběhne týden aktivního sportu „MOVE WEEK“ v areálu
sokolského hřiště (Sokolovně). Proběhne zde ukázka jednotlivých sportů podporovaných
6
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TJ SOKOL. Podrobný program akce bude včas oznámen.
Host – jak bude dořešena výsadba zeleně v obci.
František Bouček – počítáme s dosadbou stromů aj.
Host – bylo řešeno odstranění valu nad Slunečními zahradami?
František Bouček – je domluveno postupné odstranění valu včetně ostatního nepořádku.
Zápis vyhotoven dne: 7. 8. 2014
Zapsal: Jitka Frydrychová
František Bouček, starosta


Zprávy Obecního úřadu

Obecní úřad oznamuje změnu provozní doby ve sběrném dvoře od soboty 1. 11. 2014.
Otevřeno bude pouze v sobotu od 10,00 do 11,00 hodin.

V pátek 10. října 2014 a v sobotu 11. října 2014
se budou konat volby do Zastupitelstva obce
a do Senátu Parlamentu České republiky.
V pátek probíhají volby, od 14:00 hod. do 22:00 hod. V sobotu probíhají volby,
od 8:00 hod. do 14:00 hod.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek 17. října 2014
a v sobotu 18. října 2014.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Kapacita mateřské školy pro nastávající školní rok 2014-15 je vrácena na 50 dětí. V původní budově máme 18 „předškoláků“ a 7 dětí mladších. V nové budově pak 9 dětí
mladších, 11 dětí 3-4 letých a 5 dětí mladších 3 let.
Od nového školního roku je změna i v učitelském sboru: ve třídě mladších dětí zůstala
učitelka Kateřina Havrdová s ředitelkou Miroslavou Kverkovou. Paní učitelka Eva Krmenčíková zůstává v oddělení starších dětí s novou paní učitelkou z Nymburka – Janou
Jechovou. Ve třídě starších dětí pomáhá osobní asistentka dítěte, paní Jitka Vrbová
z Českého Brodu.
Školnice Alena Mužíková pracuje v mateřské škole od otevření nové školky.
Vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka je nadále Marie Chrobáková a jako pomocná
kuchařka Marie Nimsová.
Miroslava Kverková, ředitelka
Naši předškoláci
Začínáme společně s dětmi další školní rok. Každý je něčím trošku jiný. Záleží na nás
- učitelkách, dětech, i rodičích, jaký bude. Naším hlavním cílem je naučit děti žít v kolektivu, seznamovat je s okolním světem a připravit na vstup do základní školy. Je to
možná těžká práce, hlavně pro nové žáčky, ale určitě vše nakonec zvládnou. Čeká je
přece i spousta kamarádů, her a překvapení.
Na konci školního roku už pravidelně předškoláčci prochází pohádkovou zkouškou. Letos
bylo jejich úkolem najít a vysvobodit ztraceného skřítka. Úkol nelehký, protože to nebyl
obyčejný malý človíček. Skřítků je v pohádkách hodně, každý něco umí, zná nějaké kouzlo
a má něco důležitého na starost. Tenhle ztracený, se srdíčkovou čepičkou, měl za úkol hlídat
kamarádství. Aby se k sobě děti hezky chovaly, uměly si pomáhat, spolu hrát a neubližovaly
nikomu z lidí, ani zvířátkům. Hned jsme ve školce poznali, že není něco v pořádku. Ošklivá
slůvka, žalování, dokonce i ubližování? -To ne, to tak nenecháme. Každý dostal srdíčkovou čepičku a společně kamarád s kamarádem
za ruku, půjdeme překonat nástrahy, plnit úkoly... Spolu to přece zvládneme!
Když je nás víc, jsme silnější, nebojíme
se a dokážeme víc! Překonáme i kouzla! Nelehké, ale podařilo se! Děti skřítka
našly, vysvobodily a dokonce dostaly odměnu pro štěstí. Čepičku si také nechají
na památku. I jako velcí školáčci třeba
vzpomenou, jak se mají k sobě chovat,
že s kamarády je líp a zvládnou více...
Věřím, že se nám skřítek už neztratí a čeká
nás pohodový školní rok. A pohádková
cesta na rozloučenou s příštími předškoláčky? Zatím je to tajemství, překvapení
až na červen.
Eva Krmenčíková
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Kynologické odpoledne na školní zahradě
V červnu proběhlo již druhé setkání dětí ze základní a mateřské školy a pejsků ze Základní kynologické organizace Klánovice. Setkání proběhlo na školní zahradě za účasti
čtyř německých ovčáků, dobrmana, rotvajlera a malého knírače.
Pejsci nejprve děti pozdravili hlasitým štěkotem a následně předvedli, jak probíhá výcvik

poslušnosti v jedné řadě, kde mělo největší úspěch skupinové odložení pejsků. Moje
skoro šestiletá dcera Kristýnka předvedla s dobrmankou dětem ukázku poslušnosti
pomocí pochvaly a hlavně piškotů i přes dvacetikilový rozdíl ve prospěch pejska.
Potom následovaly komentované ukázky obran, kde pejskové předvedli, jak umí zastavit
a zadržet utíkajícího figuranta, jak probíhá vyhledání a vyštěkání (označení) figuranta
ukrytého v zástěně, hlídání figuranta a při jeho útěku jeho okamžité zastavení.
Vrcholem ukázky bylo kousání dvou pejsků najednou s přepadením diváka do takzvaného ringo obleku, kde může pejsek zastavit figuranta zákusem prakticky kamkoliv.
Na závěr předvedl malý knírač, jak umí hlídat batoh a nenechá si ho sebrat. Ukázky
jsme zakončily mazlením pejsků, kde si mohly všechny děti pohladit kteréhokoliv pejska a vyzkoušet si na ruku ochranný rukáv figuranta. A samozřejmě jsme zodpověděli
všemožné otázky od dětí.
Cílem této ukázky bylo přiblížit dětem svět pejsků a i když se některé děti bály, tak si za
přispění paní učitelek nakonec přišly pejska pohladit a pomazlit se s ním.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným pejskům, jejich páníčkům a figurantovi
za účast. 
Petra Hejnová, výcvikářka ZKO Klánovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ohlédnutí za školním rokem 2013 – 2014
Na závěr školního roku přichází čas na pravidelné zhodnocení uplynulého období.
Jsme rádi, že i letošní ohlédnutí je potěšující. Nadále pokračuje růst počtu našich žáků.
V příštím školním roce bude naši školu navštěvovat 62 žáků. Ze školy odchází 12 žáků
5. ročníku a přijde 20 prvňáčků. Dvě žákyně 5. ročníku byly přijaty na gymnázium - v Čelákovicích a Brandýse nad Labem.
Daří se nám i nadále školu vybavovat novými moderními výukovými prostředky. V současné době máme již dvě interaktivní tabule, které jsou dobře využity a výrazně zlepšují
vzdělávací možnosti. Každý žák 5. ročníku má v rámci vyučovacího předmětu práce
na počítačích k dispozici netbook, počítače ve třídě a v počítačové učebně patří již ke
standardu.
Na konci roku se můžeme pochlubit řadou zajímavých akcí. Z těch „nej“ připomínáme:
zážitkové spaní ve škole, divadelní představení v Praze či pozvaná kulturní představení
v budově školy, návštěva knihovny, planetária, plavecký výcvik v Neratovicích, Den čarodějů, Den země, Den dětí, ukázka výcviku psích miláčků, účast na rozsvěcení vánočního
stromu v obci, vítání nových občánků, exkurze do ZOO, bublinková show, Při vánoční
besídce a besídce ke Dni matek předvedli žáci, co se v dramatickém a tanečním kroužku
naučili. Nesmíme zapomenout ani na významnou akci školy – Den otevřených dveří.

Naši budoucí řemeslníci a technici při praktickém vyučování.
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Ten se uskutečnil u příležitosti výročí 40 let od otevření školní budovy. Vyvrcholením
celého roku byl týdenní ozdravný pobyt v Jilemnici, kde byl pro žáky připraven bohatý
program: školní olympiáda na opravdovém atletickém stadionu, spousta her a soutěží,
noční bojová hra. Děti navštívily i místní zámek, rozhlednu Žalý, Bozkovské jeskyně,
korálkárnu v Poniklé.
Žáci i učitelé se během školního roku zapojili i do charitativních akcí. Např. sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov nebo nákupem drobných reklamních předmětů
pomáhali nemocným dětem. Na podzim žáci vybrali peníze na adopci opičky maki
trpasličí v zoologické zahradě v Praze.
Některých akcí školy se zúčastnily i děti z mateřské školy. Aby budoucí prvňáčci poznali
prostředí školy, do které 1. září nastoupí, navštívili opravdové vyučování v 1. ročníku.
Na konec tohoto ohlédnutí bychom chtěli poděkovat i našim sponzorům za finanční
pomoc a Obecnímu úřadu Mochov za všestrannou podporu.
Žákům 5. ročníku, kteří opustili naši školu, přejeme, aby se jim v novém školním
prostředí líbilo a aby na svou první školu rádi vzpomínali.
1. září 2014 jsme vykročili pravou nohou do nového školního roku.
Přejme si, aby to byl pro nás pro všechny, žáky i učitele, rok úspěšný!

Učitelé ZŠ Mochov

ROČNÍK 8, ZÁŘÍ 2014, ČÍSLO 3
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SPOLKY A SDRUŽENÍ

1. setkání seniorů naší obce
Koncem června se v krásném salonku hotelu Bouček uskutečnilo setkání seniorů naší
obce. Když jsme setkání připravovali, měli jsme trochu obavu, jestli se vůbec sálek naplní.
Obavy to byly zbytečné, sešli jsme se v hojném počtu, ke zpříjemnění nálady zahrálo trio
BRM pana Mráčka – kytara, harmonika a zpěv. Popovídali jsme si a zasmáli se, zvláště,
když pan Mráček recitoval báseň Svatební kombine, na téma známé balady K. J. Erbena
Svatební košile.
Přítomni byli i pánové starosta a místostarosta, kteří v průběhu večera poseděli u jednotlivých stolečků a zodpověděli otázky přítomných občanů na dění v obci a plány do
budoucna. Došlo i na taneček nejstarší přítomné občanky se starostou Fandou Boučkem.
Večer jsme završili lehkou večeří.
Myslím, že se podvečerní setkání vydařilo a slíbili jsme si je na podzim zopakovat. Vzhledem k tomu, že se blíží zima a s ní spojené plískanice a tma, naplánovali jsme setkání už
na 4. října 2014 v 15 hod opět v salonku hotelu Bouček. K poslechu a případně i k tanci
bude hrát hudba z Čelákovic. Přijďte se pobavit, setkání je pro všechny seniory, mladé,
starší i nejstarší. Pokud někomu nedovoluje zdravotní stav vydat se pěšky do hotelu,
dejte vědět, přijedeme pro Vás autem.
Za zastupitele, za KaS komisi Obecního úřadu

MUDr. Vlastimila Stará
12
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Z HISTORIE MOCHOVA
Zajímavý nález z Mochova z pozdní doby kamenné - eneolitu
O tom, že území Mochova bylo osídleno již v hlubokém pravěku, dnes již nikdo nemá pochybnosti. Dokládají to četné archeologické nálezy publikované předně v odborných monografiích a časopisech a předměty převážně uložené a prezentované v expozicích muzeí.
Mezi nimi se však vyskytují i některé zvláštnosti a zajímavosti, na které stojí za to občas
upozornit. A tak jednu takovou zajímavost Vám přiblížím i v dnešním příspěvku. Je to již více
než padesát let, kdy ještě byl v poloze „Na domku“ viditelný prostor bývalé obecní pískovny.
Ta se nacházela asi 1700 metrů východně od středu dnešní obce při samotné hranici katastru
obce nedaleko samoty Obora, kde se ještě roku 1941 nacházel funkční mlýn na mletí obilí.
V dubnu roku 1961 jsem zjistil v profilu stěny zmíněné pískovny nevelký zbytek zahloubené
tzv. kulturní jámy, i když vzhledem k nedochovanému celému tvaru a předně charakteru
jejího keramického obsahu byl vznesen názor, že by se mohlo jednat i o zbytek hrobové
jámy. Z vybrané tmavé hlinité výplně bylo získáno asi devadesát zlomků pravěké keramiky
a menší počet částí a zlomků zvířecích kostí, což svědčí spíše na jámu sloužící k odhazování
odpadků. Po laboratorním ošetření a zpracování nalezeného materiálu v Archeologickém
ústavu v Praze se ukázalo, že keramické zlomky pocházejí ze dvou nádob, které se podařilo
částečně rekonstruovat a ty jsou od té doby součástí sbírek čelákovického muzea. Podařilo zrekonstruovat do výše 20 cm téměř dvě třetiny spodní části větší amforovité nádoby
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s uchy, v místech největší výdutě těla o průměru asi 34 cm. Amfory tohoto tvaru se u nás
v eneolitickém období poměrně běžně vyskytují a v expozicích muzeí jsou často k vidění.
Zvláštností je druhá nalezená nádoba, kterou je menší etážovitý džbánek. Ten se rovněž
podařilo částečně rekonstruovat a tak jak fotografie, tak kresebná rekonstrukce nám dává
představu o jeho podobě. Původně byl vysoký jen asi 135 mm a tvarově připomíná dva
na sobě posazené koflíky. Horní část džbánku je nezdobena a k jeho okraji přilehá menší
páskové ouško. Druhé páskové ouško přilehá k okraji pomyslného spodního koflíku a na
jeho horní úrovni pak probíhají dvě linie drobných nepravidelných kruhových vpichů.
Povrch celé nádobky je hladký, světlehnědé až tmavší šedohnědé barvy.
Analogie k takovýmto džbánkům jsou skutečně velmi vzácné a z našeho území ji lze spatřovat v nálezu z Prahy – Ďáblic, kde obdobný etážovitý džbánek, avšak bohatěji zdobený
a pouze s jedním ouškem, byl nalezen již v roce 1914. S přihlédnutím k tvaru a provedení
amforovité nádoby jako průvodního materiálu k našemu výjimečnému nálezu etážovitého
džbánku, je možné tento datovat do eneolitu – pozdní doby kamenné a přiřadit jej s největší pravděpodobností ke kultuře se šňůrovou keramikou. Tato kultura byla rozšířená na
podstatné části Evropy. Na naše území pronikala od západu a její nositelé se u nás prvně
objevují okolo roku 2800 před Kr. Přibližně po třech stech letech kolem roku 2500 před
Kr. na jejich místo nastupuje lid s kulturou zvoncovitých pohárů, která je rovněž četnými
nálezy z katastru Mochova zastoupena.
Jaroslav Špaček
Zájemcům doporučená literatura:
Buchvaldek Miroslav – Vencl Slavomil: Eneolitický etážovitý džbánek z Mochova, okr. Praha-východ. In Archeologické rozhledy XXVII, s. 121-125. Praha 1975.
Sklenář Karel – Sklenářová Zuzana – Slabina Miloslav: Encyklopedie pravěku v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002.
Špaček Jaroslav: Mochov, okr. Praha-východ. In Výzkumy v Čechách 1970, s. 84-85. Praha
1973.
Špaček Jaroslav: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In 100 let Městského muzea
v Čelákovicích s. 145-200. Čelákovice 2004.
100 let od začátku 1. světové války v Mochově
28. července 1914 v 11 hod dopoledne před 100 lety bylo telegraficky do Srbska doručeno vyhlášení války Rakousko-Uherskem. Nové události se šířily do propasti válečné
katastrofy, generální štáby celé Evropy horečně budovaly a formovaly obrovské, tehdy
těžkopádné, vojenské mašinerie, byla vyhlášena mobilizace. Tímto dnem začala 1. světová
válka, nejstrašnější válka v dějinách lidstva, válka, která přinesla zásadní zlom ve válečnictví – nikdy dříve nebojovaly takové masy vojáků, nikdy ještě nedošlo k tak překotnému
vývoji vojenských technologií, žádné předchozí válčení nestálo tolik obětí. Zahynulo na
16 milionů vojáků a civilistů.
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Všeobecná mobilizace se v rakousko-uherské monarchii nesetkala téměř s žádným odporem. Ve válečném konfliktu, který ovlivnil chod celého 20. století, byla národnostní
a etnická rozmanitost. V jednotkách monarchie se formovali vojáci jedenácti národností,
mezi kterými byli samozřejmě i Češi, nejprve v uniformách monarchie, posléze někteří
v šatu legionářských vojsk.
Zážitky, vzpomínky a zápisky našich dědů a pradědů nás zavádí do srbských a italských
hor, do Dolomit, na haličské pláně, do zajateckých táborů na Balkáně, ale i na francouzskou a německou půdu. I v mochovské kronice najdeme několik stránek věnovaných
událostem okolo vyhlášení války a mobilizace. Kronikář je popisuje takto: Rychlý posel
c.k.hejtmanství v Českém Brodě přinesl do obce 29. 7. 1914 mobilizační vyhlášku a již
v odpoledních hodinách místní strážník Chroust,opásán bubnem, oznamoval vyhlášení
války,vyhlášení všeobecné mobilizace a první výzvy domobrany nováčků a náhradních
záložáků. Ustarané matky zaplakaly; druhý den odcházeli živitelé rodin a synové ke svým
plukům. Na silnici u kostelíka směrem k Čelákovicům bylo smutné a dojemné loučení.
Muži odcházeli hrdině, těšili se, že válka bude brzy skončena. Dne 20. srpna svolána druhá výzva domobranců (37-42 let), 16. září nařízena nová prohlídka domobranců dosud
neodvedených. A tak každý měsíc vydáno císařské nařízení o odvodu dalších a dalších.
Na schůzi zastupitelstva 10. září 1914 se veškerá agenda obce obírá záležitostmi mobilizace, odvodu koní, příspřeží, povozů a řadou nařízení všech oborů správy se dotýkající.
Kronikář podrobně zmiňuje ceny potravin, nucené dodávky obilí a brambor pro válečné
účely, jak byly prováděny soupisy dobytka, drůbeže, popisuje množství potravin a surovin na jednoho občana , např. 1 kg cukru a 1 l petroleje na osobu a měsíc. Zmiňuje – Uhlí
není! Káva vůbec není! Přidělena válečná směs velmi špatné jakosti. Již od září 1914 do
konce r.1918 doléhaly na obce hospodářská opatření, Mochov nevyjímaje, předpisy
vojenských dodávek obilí, sena, slámy, tažného dobytka, koní i automobilů. Dokonce
v roce 1918 (měsíc není uveden) …museli jsme odevzdati i náš kostelní zvon. Zvonilo se
celé dopoledne,odpoledne přijeli páni, zvon rozbili a železo odvezli. Sepisují se žádosti
o podporu pro pozůstalé, pro rodiny po odešlých vojínech, sestavují se komise pro žně,
komise zdravotní, aby se předešlo choleře a jiným nemocem nakažlivým.
Zápisů o obětech války není v kronice mnoho, kronikář zmiňuje pouze tři jména mochovských občanů. Na konci roku 1914 je zapsán, jako první oběť války, Václav Peták,
hostinský z č. 67, syn strojmistra z cukrovaru. Padl 21. 9. 1914 na řece Dvině v Srbsku.
Dále Josef Duška, který byl zasypán lavinou v italských horách a František Kryslík zemřel
na následky zranění v nemocnici v Pavině Polje v Černé Hoře. U těchto dvou vojáků není
v kronice zmínka o datu úmrtí. Celkem víme o 22 obětech 1. světové války z naší vsi.
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Važme si našich padlých vojáků!
Ale i našich spoluobčanů, Sokolů, členů Podpůrného a Okrašlovacího spolku v Mochově, kteří v těžkých válečných i poválečných dobách dokázali ušetřit peníze a zaplatit
v r.1928 postavení pomníku mistra Jana Husa. A v r.1934 přistavět pomník s vyrytými
jmény padlých vojáků. Tehdy štafeta Sokolů ještě symbolicky přinesla prsť z lipanského
bojiště k uctění jejich památky, prsť je uložena v kulatém medailonku na pomníku.
Odkaz našich hrdinů na pomníku : Nedočkali jsme se svobody, buďte na stráži !
Duška Čeněk - italský legionář, Kadeřávek Josef a Semerád Karel - ruští legionáři
Duška Josef, Duška František, Fér František, Fereš Jaroslav, Kraus Josef, Kryslík František,
Macháček František, Peták Václav, Přibyl František, Průša Josef, Purnoch Rudolf,
Ročňák Josef, Rulík František, Simon Josef, Stadecký Karel, Tourek Jan, Ulrych – cestář,
Vachek Josef, Vlasák František
Čest Vaší památce !

MUDr. Vlastimila Stará,
zastupitelka

Literatura:
Kronika obce Mochov, Peter Jung – Rakousko-uherská armáda za 1.světové války, Liddell
Hart – Historie 1. světové války
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SOKOL MOCHOV
Vážení spoluobčané.
Rád bych Vás za T. J. Sokol Mochov informoval o novinkách
a plánech týkajících se naší jednoty a její činnosti. V uplynulých týdnech byl na hřišti v Ulici na Hrázce, které myslím
můžeme již nazývat volnočasovým a sportovním areálem
instalován venkovní stůl na stolní tenis, který je volně k dispozici všem návštěvníkům areálu (pro ty, kteří nemají pálky, jsou
k zapůjčení v restauraci Sokolovna). Taktéž jsme dle plánů zahájili
úpravu horního kurtu, kde byla vybudována odrazová zeď a nové oplocení oddělující areál
od sousedních parcel. Tento kurt s trvale instalovanou sítí včetně odrazové zdi je rovněž
volně přístupný všem návštěvníkům. Spodní -oplocený kurt, na kterém trénuje a hraje svá
utkání nohejbalový oddíl T. J. je také k dispozici veřejnosti, jen s tím rozdílem, že je k němu
třeba zapůjčit klíče respektive vybavení (síť, míč) opět v restauraci Sokolovna nebo se předem domluvit přes naše kontakty uvedené na www.tjsokolmochov.wz.cz. .
V letošním roce bychom rádi ještě dokončili terénní a drobné úpravy v celém areálu včetně
přírodní trialové-bikrosové dráhy. Pro příští roky máme v plánu další úpravy a investice,
vše je ale závislé na stavu financí a na finanční pomoci našich partnerů, hlavně tedy obce
Mochov. Zde bych rád poděkoval všem zastupitelům, kteří nás podporovali v našem úsilí
a kterým v tomto roce končí mandát. Věříme, že v nadcházejícím volebním období rovněž
najdeme shodu při podpoře a realizaci našich záměrů, které jsou vždy prováděny za účelem
být k dispozici co nejširší veřejnosti-občanům obce.
V těchto týdnech také již probíhá fotbalová (muži, mladší žáci) a nohejbalová sezóna, hokejová bude zahájena v prvním říjnovém týdnu na nově otevřeném zimním stadionu v Poděbradech, takže i ke koukání je nabídka dostatečná (konkrétní termíny zápasů se rovněž
můžete dozvědět z vývěsek nebo www stránek). Se začátkem nového školního roku se
také vrací pravidelná cvičení (ženy, děti, fotbalové tréninky mladších žáků začaly již koncem
prázdnin, ostatní možné aktivity dle případného zájmu veřejnosti), rozpisy cvičení najdete
též na výše uvedených místech.
Z konkrétních nejbližších plánovaných akcí organizovaných T. J. Sokol Mochov:
MOVE WEEK 2014 v Mochově – termín 15. 9. - 20. 9. 2014
Týdenní akce, jenž je součástí celoevropského týdne pohybu má za cíl ukázat a umožnit
se zapojit občanům do sportovních a pohybových aktivit, které T. J. nabízí nebo by mohli
být v obci provozovány. Všední dny jsou vyhrazeny jednotlivým sportům zvlášť a sobota je snahou o skloubení aktivit jednotlivých oddílů do jednoho odpoledne a do
jednoho areálu a ukázat tak, proč se jednota nazývá jednotou. Prostě pospolu se dá
vytvořit zajímavější mozaika čehokoli. Podrobnosti naleznete ve vývěskách po obci a na
www.tjsokolmochov.wz.cz. Neváhejte se zapojit !!
ROČNÍK 8, ZÁŘÍ 2014, ČÍSLO 3
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Dětský zálesácký závod zdatnosti
termín - 18.10. 2014
Organizace SOKOL se ve svých aktivitách vždy řídila odkazem Miroslava Tyrše, jenž si vzal
vzor v antickém Řecku - „Kalokagathia“ – ideál řecké výchovy usilující o harmonii těla a ducha člověka. Oddíl všestrannosti Tělocvičné jednoty Sokol v Mochově připravoval své akce
tak, aby si děti mohly procvičit jak svou zdatnost těla, tak svou bystrost ducha. A i podzimní
Zálesácký závod zdatnosti toho bude dokladem. V sokolské organizaci soutěží v Zálesáckém
závodu zdatnosti starší žáci a dorostenci na celostátní úrovni. Mochovský oddíl všestrannosti
ho upravil podle věkového složení dětí v obci a přizpůsobil jejich možnostem a znalostem.
Závod se odstartuje v sobotu 18. října 2014 ve 14.00 hodin na úpatí kopce pod kostelem
sv. Bartoloměje v prostoru „u křížku“. Trasa povede do kopce a z kopce a bude zpestřena
překážkami, které prověří tělesnou zdatnost závodníka, a osmi stanovišti s úkoly na prověření bystrosti a pohotovosti závodníkova úsudku. Oddíl všestrannosti také propaguje
spolupráci dítěte a rodiče, a tak v nejmenších kategoriích bude dítě doprovázet jeho rodič,
případně prarodič.
Závod je o rychlosti, pohybu, myšlení, a tak bude u všech pečlivě zaznamenán čas a podle
šablon vyhodnoceny úkoly. Správné odpovědi vylepší zaběhnutý čas účastníka. A pak už se
bude jen stoupat na stupně vítězů a dekorovat medailemi za zdatnost a bystrost. Vyzkoušet
si: „co dokážu“ je přirozeností každého dítěte. Je jen na dospělých, jaké závodiště dětem
připraví. Snažme se, aby bylo za všech okolností férové.
Miroslava Tyrše na způsobu myšlení a života občanů starého Řecka neupoutal jen sport a tělovýchova, ale především myšlenka osobní svobody člověka – občana, pocit sounáležitosti
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se svou zemí a zodpovědnost za
ni, proto vybudoval SOKOL jako
organizaci vychovávající zdatné, kulturní, vzdělané a hlavně
svobodné a zodpovědné lidi.
Berme dětská závodiště jako
start k naplnění ideje souladu
fyzické zdatnosti a krásy s morální statečností a ušlechtilostí.

Fotbalový zápas přípravky s maminkami.

Do Zálesáckého závodu zdatnosti zve všechny děti i rodiče
oddíl všestrannosti T. J. SOKOL
Mochov.

Karel Mrňa

Starosta T. J. Sokol Mochov

Trenéři, fotbalová přípravka a maminky.
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Rozpisy fotbalových zápasů našich mužstev
v podzimní části ročníku 2014-15
Mladší přípravka:
Hovorčovice

7. 9. 2014

13.00 hod.

Veltěž

13. 9. 2014

9.00 hod

Mochov

27. 9. 2014

9.00 hod.

Jirny

11. 10. 2014

13.00 hod.

Čelákovice

26. 10. 2014

10.00 hod.

Úvaly

7. 9. 2014

10.00 hod.

Mochov

20. 9. 2014

9.00 hod.

Jirny

4. 10. 2014

9.00 hod.

Brandýs n.l.

19. 10. 2014

13.30 hod.

Škvorec

2. 11. 2014

9.00 hod.

Čelákovice

8. 11. 2014

10.00 hod.

Starší přípravka:

Rozpis našich zápasů pro podzimní část 2014-15
1. kolo: Březí : Mochov

So 23. 8. 2014

17.00 hod.

2. kolo: Mochov : Babice

So 30. 8. 2014

17.00 hod.

3. kolo: Radošovice B : Mochov

Ne 7. 9. 2014

17.00 hod.

4. kolo: Mochov : Škvorec B

So 13. 9. 2014

17.00 hod.

5. kolo: Sluštice : Mochov

Ne 21. 9. 2014

16.30 hod.

6. kolo: Mochov : Pacov B

So 27. 9. 2014

16.30 hod.

7. kolo: Křenice : Mochov

So 4. 10. 2014

16.00 hod.

8. kolo: Mochov : Doubek

So 11. 10. 2014

16.00 hod.

9. kolo: Přišimasy : Mochov

So 18. 10. 2014

15.30 hod.

10. kolo: Doubravčice : Mochov

So 25. 10. 2014

15.30 hod.

11. kolo: Mochov : Světice

So 1. 11. 2014

14.00 hod.

Přijďte nás podpořit !!!
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V. Moravec – sekretář FO Sokol Mochov
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Plán kulturních a sportovních akcí do konce roku 2014.

15. 9. - 20. 9. 2014

MOVE WERK
v Mochově

areál Sokola Na Hrázce

3. 10. 2014

17,00

Páteční tvoření

Autoškola

4. 10. 2014

15,00

2. setkání seniorů obce

salonek hotelu Bouček

4. 10. 2014

15,00

Drakiáda

prostor silnice
ke hřbitovu

18. 10. 2014

14,00

Dětský zálesácký
závod zdatnosti

„u křížku“ pod kostelem

31. 10. 2014

17,00

Páteční tvoření

Autoškola

28. 11. 2014

17,00

Páteční tvoření

Autoškola

29. 11. 2014

14,00

Mikulášská besídka

Sokolovna

30. 11. 2014

16,00

Rozsvícení vánočního
stromu

Husovo náměstí

26. 12. 2014

15,00

Společné zpívání koled
a zimních písniček

kostel sv. Bartoloměje
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ZŠ Mochov - bublinková show

ZŠ Mochov
- kynologické
odpoledne
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