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REDAKČNÍ SLOUPEK
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stále slýchám různé dohady, co lze na našem OÚ, kromě běžných záležitostí pořídit. Již dlouhou dobu tady funguje možnost
ověřování podpisů a listin, což jsme sice již prezentovali, ale
řadu místních občanů to stále překvapuje, na rozdíl od přespolních, kteří tuto službu u nás hojně využívají. Současně je tu možné provádět i sňatky, takže nemusíte dojíždět ani do Čelákovic,
ale můžete obřad provést na domácí půdě v Mochově.
V minulých dnech mě navštívil bývalý pracovník jedné ﬁrmy
podnikající na katastru obce a mezi řečí se pochvalně zmínil i o
stavu obce, který se dle jeho názoru stále zlepšuje. Jako názor
člověka, který tady dlouhodobě působil a dnes navštěvuje obec
jen v určitých intervalech a není tudíž „raněn každodenní slepotou“ mě jeho názor, samozřejmě potěšil a přesvědčil v tom,
že se dá pro lepší vzhled dělat i něco dál. Na červnovém zasedání ZO se pokusím prosadit vyhlášení meziuliční soutěže, která
by měla být pobídkou. Budou stanovena kritéria, která budou
během roku vyhodnocována a nakonec vyhlášena „ulice roku“.
Nemělo by to však být jen vyhlášení na papíře, ale taková ulice
by měla být i odměněna určitou ﬁnanční částkou, která by byla
věnována zpět na další vylepšení. Pravidla se mi zatím rodí v hlavě, ale určitě by se mělo hodnotit vlastní snažení obyvatel ulice
o její vzhled, např. údržba nemovitostí, zelených ploch. Naproti
tomu minusem by asi mělo být porušování vyhlášek o veřejném
pořádku, ale jak říkám, zatím je to vše ve stadiu příprav, v polovině června budeme moudřejší. A docela určitě by měl zajímal
i váš názor včetně námětu na kritéria.
Zdeněk Fürst, starosta
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis č 200702 z jednání zastupitelstva obce
Mochov, konaného dne 4. 4. 2007 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Mochov
Přítomni: Z. Fürst, ing. L. Marek, L. Bezucha, Fr. Bouček, P. Bureš,
J. Frydrychová, J. Šafr, Z. Ulrychová, J. Kohout, H. Mičicová od
bodu 5
Omluveni: K. Šafr
1) Čerpání rozpočtu za rok 2007
ZO se seznámilo s čerpáním rozpočtu obce k 31. 3. 2007 a vyslovilo s ním souhlas. Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu.
ZO souhlasí (9 pro)
2) Závěrečný účet za rok 2007
Návrh závěrečného účtu obce Mochov byl vyvěšen na úřední
desce dne 16. 3. 2007 a sejmut 4. 4. 2007. Součástí závěrečného
účtu obce je zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky se závěrem – výrok zní bez výhrad.
Závěrečný účet je součástí tohoto zápisu.
ZO souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad (9 pro)
3) Záměr prodeje pozemků p.č. 843/3,4 a 6 k.ú. Mochov
V určeném termínu bylo doručeno 8 nabídek. ZO veškeré došlé
nabídky projednalo a rozhodlo takto:
p.č. 843/3:
1) P. B. …………………………900.000,- Kč
2) P. P. …………………………801.600,- Kč
3) K. K. …………………………781.710,- Kč
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p.č. 843/4:
1) Ing. L. S., ing. J. S. …………825.000,- Kč
2) M. B. …..…………………………801.600,- Kč
p.č. 843/6:
1) P. Z. …………………………925.000,- Kč
2) M. P. .………………………846.558,- Kč
3) L. a R.Š. ……………………808.860,- Kč
ZO rozhodlo nabídnout smlouvu o prodeji pozemků vítězům
jednotlivých p.č. s tím, že požaduje vzájemné podepsání smlouvy do 15. 5. 2007. V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou
nepodepíše z jakýchkoliv důvodů do tohoto termínu bude pozemek nabídnut druhému v pořadí a tak dále. Předáním smluv byl
pověřen místostarosta obce.
ZO schvaluje (9 pro)
4) Smlouva o dílo s fy INKO a.s. č. 891/2007, čj. 52/2007
Na základě rozhodnutí ZO z 21. 2. 2007 byla znovu projednána
smlouva s fy INKO a.s. Při jednání byly přezkoumány a dohodnuty úspornější postupy prací a celková cena byla dohodnuta na
2,524.187,- Kč bez DPH. Tato nová cena byla projednána s kvaliﬁkovanou většinou ZO (L. Marek, K. Šafr, Zd. Ulrychová, Fr. Bouček, J. Frydrychová, L. Bezucha, Zd. Fürst). Po tomto projednání
byla smlouva podepsána, aby se předešlo zpoždění výstavby,
s tím, že ZO bude na nejbližší schůzi informováno. ZO se smlouvou i postupem starosty souhlasí.
ZO schvaluje (9 pro)
5) Doplnění bezpečnostního značení v obci nabídka čj. 35/2007
ZO znovu projednalo možnosti doplnění dopravního značení
v obci s ohledem na větší bezpečnost občanů, především dětí.
Zvážilo na základě předložených nabídek několik variant a rozhodlo se pro instalaci dopravních značek A12 o rozměrech 1x1m
na žlutém podkladě. Značky by měly být umístěny před hotelem
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Bouček ve směru od Prahy a na první lampě VO ve směru od
Českého Brodu. ZO projednalo a rozhodlo přesunout do příštího
zastupitelstva
ZO schvaluje (10 pro)
6) Žádost o stanovisko k provozu MŠ o letních prázdninách čj.
100/2007
ZO projednalo žádost ředitelky MŠ Mochov o přerušení provozu
od 2. 7. do
31. 8. 2007. Školní rok 2007 – 08 bude zahájen 3. 9. 2007.
ZO souhlasí (10 pro)
7) Povolení výjimky z počtu žáků
ZO projednalo žádost ředitelky MŠ na udělení výjimky z počtu
dětí ve třídě z 24 na 25 pro rok 2007 - 08. ZO souhlasí.
ZO souhlasí (10 pro)
8) SoD č. 070302 naše čj. 84/2007
ZO projednalo návrh SoD s fy INPREST s.r.o na zpracování PD – změna
stoky A2 vč. zajištění územního rozhodnutí. Celková cena 132.000,- Kč
bez DPH. ZO souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
ZO souhlasí (10 pro)
9) Zřizovací listina ZŠ Mochov
ZO projednalo a schválilo úpravu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola Mochov, okres Praha – východ, kterou
zřídilo jako neziskové zařízení s právní subjektivitou ke dni 1.
ledna 2003 na dobu neurčitou. Úprava bylo vyvolána změnou
školského zákona a týká se preambule a čl. I a II.
ZO schvaluje (10 pro)
10) Zřizovací listina MŠ Mochov
ZO projednalo a schválilo úpravu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola Mochov, okres Praha – východ, kterou zřídilo jako neziskové zařízení s právní subjektivitou ke dni
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1. ledna 2003 na dobu neurčitou. Úprava bylo vyvolána změnou
školského zákona a týká se preambule a čl. I a II.
ZO schvaluje (10 pro)
11) Mandátní smlouva č. 0731, naše čj. 85/2007
ZO projednalo návrh mandátní smlouvy na provádění TD investora při akci „Výstavba IS 7RD v obci Mochov – 1.etapa“ s p.
Vladimírem Vávrou v ceně 45.000,- Kč. ZO souhlasí a pověřuje
starostu obce podpisem mandátní smlouvy.
ZO souhlasí (10 pro)
12) Výběr zhotovitele akce „Nový chodník a oprava chodníku
v ulici Čelákovické“
Obec oslovila tři ﬁrmy se žádostí o zaslání nabídky na zhotovení
výše uvedené akce. ZO posoudilo došlé nabídky a rozhodlo uzavřít SoD na tuto akci s ﬁrmou Bohumil Červenka Neratovice za
cenu 779.446,- Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu obce podpisem
SoD.
ZO souhlasí (10 pro)
13) Informace o kontrole likvidace TKO
Starosta informoval ZO, že 8. 3. 2007 byli doporučeným dopisem
vyzvání někteří obyvatelé obce k podání vysvětlení ve věci likvidace TKO. Starosta obce jmenovitě oznámil ZO občany, kteří na
dopis nereagovali nebo řádně nedoložili, jak likvidují TKO. Tyto
občany rozhodlo ZO předat k řešení přestupkové komisi města
Čelákovice. Seznam občanů v příloze k tomuto zápisu.
ZO souhlasí (10 pro)
14) Nákup zahradní techniky
Na základě návrhu předneseném panem Jaroslavem Šafrem,
ohledně nákupu nového travního malotraktoru proběhla v ZO
bouřlivá diskuse. ZO pověřilo místostarostu obce k dalším jednáním a předložení deﬁnitivního návrhu.
ZO bere na vědomí
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Zapsal: ing. L. Marek
Ověřili: Zd. Ulrychová, L. Bezucha
Zdeněk Fürst, starosta obce

Informace pro občany
Obecní úřad v Mochově provádí vidimaci (ověřování shody opisu
nebo kopie s listinou a legalizaci (ověřování pravosti podpisu)
dle zákona č. 21/2006 Sb., a vyhlášky č. 36/2006 Sb. Dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se za každou i započatou
stránku vybírá 30,- Kč, za ověření podpisu 30,- Kč. Podrobnější
informace na tel.: 326 992 457.

Upozornění na výměnu řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince
1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.
ŘP si občané Mochova mohou vyměnit na příslušném pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností v Brandýse nad
Labem-Stará Boleslav v části Stará Boleslav, Mariánské náměstí
28 nebo na pracovišti v Praze 1, Biskupská 7.
Úřední hodiny Stará Boleslav:
Pondělí: 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod
Úterý: 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Středa: 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Evidence řidičů tel.: 326 909 366
Možnost objednání občanů on-line na určitou hodinu a den
http://www.brandysko.cz
Úřední hodiny Praha 1:
Pondělí: 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
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Úterý: 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Středa: 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 – 12.0012.30 – 15.00 hod.
Evidence řidičů tel.: 222 330 251
Žadatel předloží řádně vyplněnou žádost (obdrží na příslušném
pracovišti) o vydání řidičského průkazu, 1 fotograﬁi o rozměrech
4,5 x 3,5 cm a platný doklad totožnosti. Výměna ŘP za nový je
osvobozena od správního poplatku. V případě výměny z důvodu
rozšíření ŘP bude zaplacen správní poplatek ve výši 50,- Kč.
K žádosti o vydání řidičského průkazu a jeho vyzvednutí je nutná osobní účast žadatele.
Podrobnější informace najdete na http://www.mdcr.cz (stránky
Ministerstva dopravy)

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Stáří
Léta běží, nejsme svěží,
blbneme za pochodu.
Zapomeneme, kde co leží, spěcháme jen k záchodu.
Zlenivěly světské slasti,
pipláme si chorobu, užíváme prášky, masti –
nechce se nám do hrobu.
Od doktora k doktorovi
táhnem jak houf jalovic,
zaplatíme za lék nový,
platné nám to není nic.
Zpropadený život lidský
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s úsměvem se musí brát.
Pravidlo tu platí vždycky,
živ – z něj nejde odbelhat.
Každý rok jsme o rok starší,
proti věku není lék,
to nás ale nezastraší,
dokud tráví žaludek.
Popíjíme číše plné,
připíjíme na zdraví, smrt, ta ať si nohou trhne,
Nás se hned tak nezbaví.
P. S. .... že po smrti někdo cekne
nestalo se prozatím.
Až to jednou se mnou sekne,
Já se taky nevrátím.
Miroslav Mráček

ŠKOLA
Novinky ze základní školy
V jarních měsících bylo pro žáky připraveno několik zajímavých
kulturně vzdělávacích akcí. První akcí, která se u dětí setkala
s velkým ohlasem, bylo vystoupení kouzelníka. Děti se v některých kouzelnických číslech staly pomocníky a po představení
dlouho vymýšlely „jak to jen ten kouzelník dělal“.Také kytarový
koncert měl u dětí úspěch.
25. dubna v Divadle Komedie v Praze děti viděly pohádku
„Alenka v říší divů“. Hned druhý den kreslily obrázky k předsta-
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vení. Obrázky byly poslány do divadla a úspěch se dostavil. 1.
června na Den dětí jsme pozváni na představení pohádky „Tři
zlaté vlasy děda Vševěda“. Děti zde také dostanou za odměnu
knižní encyklopedii.
Dalším úspěchem je 2. místo žáka 4. ročníku Dana Trana ze třídy
pí. ředitelky Dünebierové v soutěži Matematický klokan 2007.
Celkově se v rámci okresu zúčastnilo kategorie Klokánek pro 4.
- 5. ročník 743 řešitelů.
Na konci školního roku každá škola pořádá výlety. U nás ve škole připravujeme pro děti výlet do Prachovských skal, skanzenu
v Přerově n/L, na Pražský hrad.
Vyvrcholením celého roku bude ale týdenní pobyt v Nových Hutích na Šumavě. Děti zde poznají krásu šumavské přírody při turistických vycházkách na Černé jezero, Kvildu či pramen Vltavy.
Při pobytu bude probíhat celotýdenní hra, kdy žáci budou plnit
přírodovědné, sportovní i zábavné úkoly.
Školní rok 2006/2007 se pomalu chýlí ke konci a my všichni přejeme našim žákům krásně prožité prázdniny, aby v září opět
zasedli odpočatí a veselí do školních lavic k nové práci.
Vlasta Pexová

ZDRAVOTNÍ KOUTEK
Vitaminy.
Vitaminy jsou látky,které spolu s bílkovinami,tuky a cukry patří
k základním složkám lidské stravy.V lidském organismu mají
mnoho funkcí,řídí biochemické reakce,hrají významnou úlohu
při procesech vstřebávání a výměny látek mezi vnějším prostředím a živým organismem.Mají ochranou funkci,způsobují odolnost vůči infekčním chorobám,řídí metabolismus jednotlivých
minerálů v těle,působí na zrak,na nervovou tkáň.
Při nedostatku vitamínů dochází k tzv.hypovitaminose.Lidský
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organismus si neumí vitamíny sám vytvořit,proto je musí přijímat v potravě.Spotřeba vitamínů je velmi nízká,pouze několik
miligramů.
Známe 13 vitamínů,v těle působí podle toho,jestli jsou rozpustné v tucích nebo ve vodě.
Nejzákladnější vitaminy jsou :
Vitamín A – udržuje dobrý stav pokožky,sliznic,zraku.zubů,zvyšuje odolnost proti infekci.
Karotén - nachází se v listové zelenině,v zelenině žluté a oranžové barvy,v mrkvi, v meruňkách, v tykvi, v mléčných výrobcích.
Vitamin B – podporuje psychický a nervový systém,zvyšuje
chuť k jídlu
Niacin - nachází se v listové zelenině, houbách, arašídách, ořechách, ve slunečnicových a sezamových semínkách, ve fazolích,
v obilovinách, kvasnicích
Vitamin B1-pomáhá vstřebávat škrob a cukry,zvyšuje chuť k jídlu,podporuje funkci plic, srdce a nervového systému
Thiamin - nachází se v luštěninách, listové zelenině, v semenech
různých druhů, např.slunečnice, dýně, sezam, celá obilná zrna,
v kvasnicích, vnitřnostech.
Vitamin B 12 – chrání nervové buňky před generací,účastní se
na vzniku červených krvinek v dřeni kostní.
Nachází se ve fazolových klíčcích, v mořských řasách, v sojových
produktech
Vitamin B2 - lepšuje zrak, udržuje dobrý stav pokožky, působí
na obvodové nervy
Riboﬂavin - nachází se v mandlích, sojových produktech, v listové zelenině, v obilných zrnech, houbách, kvasnicích, vejcích.
Vitamin C Kyselina Askorbová - je potřebný pro regulaci tkáňových aminokyselin, které jsou stavební kameny buněk, udržuje
pevnost cévních stěn, udržuje tkáňové dýchání, podporuje vstřebávání železa, podporuje tvorbu bílých krvinek, vývoj zubů,chrupavek a kostí, podporuje růst.Chrání proti infekcím,podporuje
růst.
Nalézá se šípkách,citrusových plodech,veškeré zelenině,hlavně
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v paprikách, brokolici, v brusinkách, jahodách, černém rybízu, ve
špenátu, v kiwi.
Vitamín D – řídí metabolismus vápníku a fosforu, podporuje růst
kostí a kloubů.
Nalézá se v rybách, v rybím tuku, vzniká v kůži po ozáření sluncem a UV paprsky.
Vitamin E – podporuje srdeční činnost, zpracovává mastné kyseliny, má vliv na plodnost
Nalézá se v listové zelenině, ořechách, semenech, v rostlinném
oleji
Vitamin K – podporuje srážlivost krevní, snižuje riziko krvácení.
Nalézá se v rostliných zrnech, listové zelenině, rostliném oleji,
v celých obilných zrnech.
Vitamíny A, D, E, K nejsou rozpustné ve vodě, ukládají se v játrech, nejsou vylučování močí a proto při nadměrném užívání
hrozí předávkování.
Doporučuji proto všem pacientům vitamíny užívat s mírou, při
vyvážené a pestré stravě není nutné konzumovat navíc syntetické vitamíny. Ke stravě mohou přidávat vitamíny těhotné ženy,
osoby v rekonvalescenci po infekčních chorobách a další osoby,
které trpí nedostatkem některého z vitamínů.
Recept na vitamínovou bombu:
Listy zeleného salátu, nakrájená rajčata, cibule na kroužky,papriky a ¼ malé hlavičky zelí nakrájené na jemné nudličky smícháme, osolíme. Přidáme trochu pepře, několik lžic bílého jogurtu
nebo zakysané smetany a pokapeme citronovou šťávou. Znovu
promícháme a jíme s krajícem chleba pomazaného rostlinným
máslem Flora, zapíjíme mlékem nebo čajem a máme vynikající
letní večeři plnou vitamínů, které pokryjí naši spotřebu vitamínů
přibližně na týden
Krásné léto přeje Váš praktický lékař
MUDr.Vlastimila Stará
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
TJ Sokol
!!!! NOVÝ ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN V ZŠ MOCHOV !!!!
PONDĚLÍ - 19:00 Aerobic Mix, Jana
STŘEDA - 19:00 Aerobic Class, Pavlína
ČTVRTEK - 19:00 Bodystyling, Pavlína
Vysvětlivky:
Aerobic Mix – hodina se zastoupení low – high aerobiku
Aerobic Class – cvičební lekce obsahující jednoduchou sestavu
a posilovací blok
Bodystyling – cvičení zaměřené pouze na tvarování postavy, kdy
po rozcvičce následuje už jen cílené posilování
Upozornění – v týdnu od 28. – 31.5.2007 pro Vás předcvičuje
Jana
Cvičení pro muže zařadíme zpět do rozvrhu dle požadavku
našich fotbalových kolegů, ovšem do stávajících hodin se může
mužská část populace zařadit kdykoliv :o)
Z důvodu uzamčení tělocvičny v době letních prázdnin budou
hodiny probíhat dle přízně počasí na malém hřišti v Mochově.
Na vaši přízeň se těšíme již teď!
V případě dotazů volejte na číslo 724 346 667 (Pavlína Mrňová)
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Dětský den - Indiánské léto
Jeden dětský den v roce je málo. Jeden je pro děti věkem. Ale co
pro ty, co mají své dětství schované v duši a stydí se ho ukazovat
před všemi rádoby dospělými?
Pojďme ukázat dětem, že i dospělí hrají fér, a přiznejme se
k dětské dušičce, která z nás nevyprchala, jenom jsme ji zarovnali spoustou práce a starostí. Odsuňme na chvíli to harampádí
a pojďme oživit své dětské sny a touhy.
Jednou možností je pozvánka tělocvičné jednoty SOKOL
v Mochově na dvoudenní „Dětský den“ o víkendu v termínu
2. a 3. června 2007 na sokolské hřiště. Pod heslem „ Indiánské
léto“ si zahrajme na „divoký západ“.
Rodiče, přidejte se k dětem, a pojďte si všichni spolu vyzkoušet
lovecké dovednosti indiánů, šikovnosti indiánek při vytváření
čarovných amuletů a magického kouzla rokování rady starších.
A kdo by se cítil být spíše přistěhovalcem, může složit své údy
v saloonu a zahrát si hazardní hry jako „Člověče nezlob se“,
„Prší“ nebo „Vrchcáby“.
Věřte, že vás nezveme do špatné společnosti.
Náčelník Sedící býk se narodil v rodině náčelníka stejného jména, které v lakotštině zní Tĥatĥáŋka Íyotake. Byl vychován otcem
a svými strýci v obratného lovce a bojovníka a již ve věku deseti
let složil svého prvního bizona. Postupně prokázal své schopnosti ve všech čtyřech vlastnostech, které Lakotové považovali za
nejdůležitější: statečnost, štědrost, moudrost a síla.
Týpí znamená v jazyce Dakotů obydlí
Je to kuželový stan, který sloužil prérijním indiánům jako obydlí
v létě a v zimě. Přednosti tohoto stanu pro táboření v přírodě
jsou nesporné. Jednoduchá konstrukce a stavba, značný vnitřní
prostor, teplo a sucho od hořícího ohně, příjemný chládek v parných dnech, neboť konstrukce stanu vytváří přirozenou cirkulaci
vzduchu.
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Totemy – erby původních obyvatel
Totemy kanadských Indiánů zná každý, jejich přesný účel a historii už méně. Totemy se vyřezávají do cedrového dřeva, které
snadno nehnije, ocelovými nástroji (noži, sekerami). Před příchodem Evropanů se používali ostré kameny a nástroje z cedrového
dřeva. Totemy představují rodinné klany, jejich důstojnost, kultivovanost, prestiž, rodinné příběhy, práva a privilegia. V minulosti býval totem zhotoven z několika důvodů:
na počest zesnulého váženého člena kmene, jako ukázka ocenění, která získala určitá osoba během života, na památku setkání
s nadpřirozenou bytostí a jako poděkování sponzoru slavnosti
zvané potlach. Totemy jsou tedy symboly, které chtějí vyjádřit
„podívejte se, kdo jsme, odkud pocházíme, jaké jsou naše hodnoty,“ nikoliv ikony, které jsou uctívány, což je jedna z nepravdivých informací, která historii totemů doprovází.
Skleněné korálky
Jsou asi nejstarším exportním zbožím, které se dodává z Česka
do Ameriky už více než 150 let.
Staly se součástí indiánského užitého umění, tradice odívání,
která indiány spojuje, aniž o tom vědí.
Život indiánů skrývá spoustu zvláštností, tajemna, ale hlavně
moudra v životě založeném na souladu s přírodou i všemi jejími
živými obyvateli. V dnešní době nelze postavit týpí vedle mrakodrapu, či lovit bizony v jejich prořídlých řadách v zoologických
zahradách či rezervacích. Hledejme proto v jejich životě moudrost v poznávání přírody, abychom ji dokázali spíše chránit než
devastovat. Hledejme v přírodě spíše sílu duševní než z ní vysávat energii, kterou shromažďovala milióny let a kterou my lidé
dokážeme spotřebovat během pár století.
Ale hlavně se držme jednoho nesmrtelného výroku : „ Pojďte,
pane, budeme si hrát!“
Zora Chocholoušová
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Občanské sdružení „Pomeranč“
V současné době probíhá nacvičování nové hry o Budulínkovi.
O uvedení hry budete v čas informováni na našich stránkách
a na nástěnce.
Pavla Červená

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
TJ SOKOL Mochov,
zve všechny děti i dospělé k oslavě „Dětského dne“
na akci INDIÁNSKÉ LÉTO
Koná se v sobotu 2.6. od 10.00 hodin a v neděli 3.6. 2007 do
17.00 hodin na sokolském hřišti
vstup pro indiány a kovboje zdarma
Povinná výbava : FANTAZIE, VESELÁ NÁLADA A ČAS NA ROKOVÁNÍ U TOTEMU

Občanské sdružení „Pomeranč“
Pořádá Bojovku – aneb pojď se s námi trochu bát.
Místo konání: v Mochově okolo rybníka
23. 6. 2007 v 20:00 hod.
Start – na cestě k nádraží ČD
Těšíme se na Vás všechny, malé, velké i dospělé
Pavla Červená a Eva Erbenová

Memoriál Josefa Justa
Dne 23. června 2007 se na hřišti v Mochově bude konat opět
pod záštitou Obecního úřadu v Mochově již 12. ročník Memoriálu Josefa Justa v kopané. Turnaj má již svou tradici, a proto bych
chtěl všechny pozvat. Určitě nebudete litovat. Turnaj začíná od
9.00 hodin.
V. Moravec - fotbalový oddíl Sokol Mochov
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NAŠI SPORTOVCI
Zprávy z fotbalového oddílu
12. kolo: Postřižín : Mochov
1 : 3 (0:2)
Těžký zápas na začátku jarní části na horké půdě v Postřižíně.
Našim hráčům se podařilo během půlhodiny 2x skórovat: 19.
min. - dorážka D. Valenty po zmatku před soupeřovou brankou,
27. min. – střela Jiřího Livory z 25 m z trestného kopu. V prvních
20 minutách soupeř těžil z našich chyb. V 58. min. snížil po neshodě obrany s brankářem. V 68. min. vyslal J. Moravec do šance
Valentu a ten druhou brankou pojistil naše vítězství. Důležitá
výhra nad soupeřem, který velmi často až zákeřně fauloval.
Branky: Valenta – 2, Livora Ji.
ŽK: Lánský, Šmejc, Mráček
13. kolo : Mochov : Sluhy
3 : 0 (2:0)
Zápas s posledním týmem tabulky. Několik neproměněných šancí, hlavně D. Valenty. Převaha našeho týmu po celý zápas. Zápas
rozhodl svými dvěma brankami J. Moravec a třetí přidal F. Matlák. Šmejc navíc treﬁl břevno branky soupeře.
Branky: Moravec J. – 2, Matlák
Bez karet.
14. kolo : Máslovice : Mochov
1 : 1 (1:1)
Zápas, ve kterém jsme ztratili poprvé body. Ve 28. minutě
otevřel skóre Mostecký. Soupeř vyrovnal o minutu později po
vymyšleném trestném kopu a brance z ofsajdového postavení.
Naši hráči promarnili několik šancí ( Lysenko, Moravec J., Valenta
D.) Zápas tak skončil remízou 1:1.
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Branka : Mostecký
Bez karet.
15. kolo: Mochov : Toušeň
2 : 0 (0:0)
Soupeř přijel s tím, že přeruší naši sérii zápasů bez porážky. Což
se mu nepovedlo. V 19. minutě treﬁl Valenta břevno. Dvakrát
se vyznamenal brankář Sova. Branky vstřelil Lánský v 68. a v 77.
minutě.
Branky: Lánský – 2
ŽK: Lánský
16. kolo: Bášť : Mochov
2 : 6 (1:3)
Soupeřem našeho týmu byl předposlední celek tabulky. Naši
hráči od začátku převzali iniciativu. Avšak jsme zbytečně dovolili
soupeři 2x skórovat. Střelcem zápasu se stal Lánský, který skóroval 4x. Jedna branka, kterou vstřelil Šmejc, nám nebyla uznána
pro údajný ofsajd. Právě tento hráč by si ji za svůj výkon zasloužil. Jinak se zápas hrál po celý čas v naší režii.
Branky: Lánský- 4, Mostecký (pen.), Urban
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