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REDAKČNÍ SLOUPEK
Vážení spoluobčané,
Výstavbou kanalizačních řadů v ulicích Ruské a Havlíčkové jsme
ukončili pro tento rok investiční akce. Zastupitelstvo obce rozhodlo
koncem října o dalším postupu prací na kanalizační síti obce včetně
doplnění ČOV o druhou linku, která je nezbytná pro napojování dalších ulic.
Je nezbytné, aby všechny nemovitosti na trase nových řadů se řádně
na sít připojili podle jim předaných nákresů. Bohužel pro provoz ČOV
nestačí pouze odcházející přepadové vody, takový provoz je naopak
pro čistírnu škodlivý. Apeluji tedy na všechny, kteří ještě na svém pozemku neprovedli řádné napojení, tj. vedení mimo žumpy, aby tak
neodkladně učinili. Jedná se o ulice Sokolovskou, Na Dolejšku, Ruskou a Havlíčkovu.
Tuto povinnost ukládá občanům i zákon a obec má možnosti, jak
takové napojení vymoci, ale myslím, že vše lze provést ve vzájemném
pochopení. Na přelomu roku bude provozovatel tj. V a K Mladá Boleslav uzavírat se všemi, kdo vypouštějí odpadní vody do systému,
smlouvy o platbě stočného. Vyplatí se provést řádné napojení!!!
Blíží se konec roku a s ním spojené svátky. Zdá se , že jsme rozděleni
na dvě základní skupiny. Ty, kteří se Vánoc nemohou dočkat a užívají
si je, a i nemalou skupinu těch, kteří by je nejraději přeskočili. Tak mi
dovolte popřát vám, kdo se na svátky těšíte, jejich co nejkrásnější
prožití a vám, kteří patříte k té druhé skupině, abyste ty dny prožili
podle svých představ a všem nám přeji do nového roku 2008 hodně
zdraví, štěstí a vzájemné snášenlivosti.
Zdeněk Fürst, starosta obce
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení zastupitelstva obce Mochov z jednání
dne 24. 10. 2007
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) souhlasí:
-

s čerpáním rozpočtu obce k 19.10.2007
s dodatkem č.1 ke zřizovací listině ZŠ Mochov
s dodatkem č.1 ke zřizovací listině MŠ Mochov
s posláním přihlášky ke členství ve Sdružení místních samospráv
se Smlouvou o smlouvě budoucí čj.278/2007 o zřízení věcného
břemene
- se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s STP
NET s.r.o. za zvýšenou částku
- s postupem dovybudování ČOV a kanalizace v obci
- s postupem prací na zajištění snížení energetické náročnosti ZŠ
Mochov
b) schvaluje:
- zprávu auditora o výsledku hospodaření příspěvkových organizací
MŠ a ZŠ Mochov za roky 2005 a 2006
- hospodářský výsledek MŠ a ZŠ Mochov za rok 2005
- prodej pozemků 1526/2 a 1527/4 fy CZ Fruta s.r.o.
- prodej pozemků 842/2 až 842/20 fy RAK CZ a.s.

Zdeněk Fürst, starosta obce
Ing.Ladislav Marek, místostarosta obce

ROČNÍK 1, LISTOPAD 2007, ČÍSLO 7

3

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V prosinci oslaví své životní jubileum:
86. narozeniny
paní Terezie Tichopádová
87. narozeniny
paní Marie Junková
Do dalších let Vám přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
za mochovské občany redakce Mochovského zpravodaje

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vánoce
Od doby, kdy si lidé na Zemi začali uvědomovat cyklické proměny ročních údobí, všimli si, že zimní slunovrat je chvíle, kdy se začíná opět
prodlužovat den a s tím i naděje na nové jaro. Jaro, které sebou přináší
nový život a příroda je opět štědrá k lidem. Protože jejich závislost na
všem, co poskytovala příroda byla nutností pro jejich život, byl zimní
slunovrat důvodem k radosti a ta se projevovala oslavami.
Již pro starověké pohanství to byl svátek Nepřemožitelného Slunce,
a tak se i ve starověkém Římě setkáváme se svátkem v tomto dni pojmenovaném Adventus Divi – příchod Božského, kterým byl ovšem míněn císař. To nebylo přijatelné pro římské křesťany, a tak si roku 354
přejmenovali tento svátek na Adventus Domini – příchod Páně a s tím
je spojeno narození Ježíše se zimním slunovratem. Z latinského „ nativitas Domini nostri Jesu Christi“ si naši předkové přeložili „narození Pána
našeho Ježíše Krista“.
Jestliže Francouzi pojmenovávají Vánoce Noel, je to z latinského slova
„natalis“ zrození, Angličané označení svátků mají od latinského „missa“ mše. Naši předkové si přizpůsobili německé Weihnachten, což znamená „posvátná noc“ na Vánoce.
Na příchod Páně se křesťané připravují v době očekávání / advent /, která
začíná čtyři týdny před vánoci a je pohyblivá podle nejbližší neděle
30. listopadu. Tehdy v kostelech začínají ranní a večerní mše zvané vigilie, při kterých se zpívají roráty – slova žádající Boha o Spasitele.
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Advent měl být dobou rozjímání, a proto byly zakazovány zábavy a v té
době většinou začínaly po chalupách přástky a dračky / draní peří /. To
bývalo na svátek sv. Cecilie, 22. listopadu. Po něm měl být dodržován
půst se zákazem jídel z masa, vajec, mléka a sýra. Ten ale všichni nedodržovali. Vždyť přicházely další kolední svátky, 4. prosince chodily po
staveních barborky, 5. prosince, večer před svatým Mikulášem, světec
doprovázený čertem a andělem. Hned 7. prosince někde slavili Ambrože a 13. prosince Lucie.
Všechny ty svátky bývaly spojovány s pranostikami a obyčeji a hrami.
Zajímavá je pranostika ke svátku sv. Lucie, která přežila již několik set
let: „Lucie noci upije a dne nepřidá“. Ta pochází ještě z doby, kdy platil
juliánský kalendář, ale úpravou na gregoriánský v roce 1584, se o deset
dní posunul, takže Lucie již není nejdelší nocí a ta pranostika už neplatí,
i když mezi lidmi přetrvává. Původně bývaly děti obdarovávány na svatého Mikuláše a ne na Narození Páně.
Dnes si Vánoce nedovedeme představit bez stromečku, betlému a cukroví, stejně jako bez upřímných přání k dobré pohodě a radostnému
vstupu do Nového roku. A přeci první stromeček u nás se strojil v polovině 19. století a cukroví, jaké dnes známe, se nepřipravuje k vánočním
svátkům déle než 120 let. První betlém postavili v Praze jezuité až ve
druhé polovině 16. století a vánoční pohlednice s přáním se začaly posílat až koncem 19. století.
Ale všechny zvyky okolo Vánoc, které vstoupily do našeho povědomí,
jsou spojeny s naším dětstvím, a proto si také přejeme, aby to hezké
z Vánoc zůstalo i dalším generacím. Škoda jen, že moderní doba pomáhá některé vánoční zvyklosti zapomínat. S rozvojem mobilních telefonů
a SMSek ubylo rozesílání vánočních pohlednic. Ubývá i posílání „péefek“ , protože to často nahradí v úředním styku e-maily. A tak si někteří
z nás okolo Vánoc sednou nad krabicí starých vánočních pohledů a zavzpomínají. Ona totiž ta přání odrážela ve svém výtvarném pojetí i dobu svého vzniku. Stejně jako nám napoví o zemích, ze kterých jsme je
dostali. Vánoce s Ježíškem, Santa Clausem, Noelem či Dědou Mrázem
vypráví o tom, jak kde tento krásný svátek slaví.
A proto bychom neměli zapomenout přátelům poslat vánoční
pozdrav s upřímným přáním a PF do Nového roku 2008. Vždyť
PF znamená pro štěstí.
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Železný muž z Mochova
Svět se díky technice zmenšuje, ale přesto se každému nepodaří podívat se na
druhý konec světa. A ne jen tak mimoděk, ale účastí a dobrým výsledkem ve
světově uznávané soutěži, a ještě se
hlásit k českému původu.
Tím sportovcem ve sportu, jakým je soutěž v triathlonu o titul Iron Man – železný muž, je Jiří Mraček.
Tento sport opravdu není lehký, závodník musí v jednom zátahu uplavat 3,8
km, nasednout na kolo a ujet 180 km
a ještě uběhnout 42 km. A to všechno
do limitu 13 hodin a 15 minut.
Tento závod absolvoval v kategorii M4549 /muž ve stáří nad 45 let/
v brazilské Florianopolisi 24. května 2006 s číslem 709 a označení
CZE společně s 1229 závodníky, aby závod úspěšně dokončil v čase
13 hodin 9 minut a 47 vteřin.
V letošním roce si triatlonový závod zopakoval 3. března na Novém
Zélandu. Protože mu česká sportovní asociace neodpověděla na
nabídku, že poběží s českým dresem, sám si namaloval českého
lvíčka na závodní trikot a s číslem
900 absolvoval závod, který měl
běh o 200 metrů delší za 13 hodin 13 minut a 13 vteřin. Cílem
proběhl doprovázený manželkou.
Tohoto závodu se zúčastnilo 1093
závodníků.
Dodatečně blahopřejeme Jiřímu
Mračkovi za úctyhodný výkon
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a přejeme mu hodně zdraví do dalších sportovních úspěchů . Vždyť
i nás těší vědomí, že se mochovák ve světě vyznamenal.
redakce z materiálů poskytnutých panem Mračkem st.

ŠKOLA, ŠKOLKA, KNIHOVNA
Škola
Stejně jako v minulém školním roce Vás chceme na stránkách
Mochovského zpravodaje seznámit s tím, co se nám na naší škole
podařilo a jaké akce pro naše děti připravujeme. I když od zahájení
školního roku uběhly pouze dva měsíce, máme za sebou již několik
podařených a dětmi oblíbených akcí.
Podzimní měsíce jsou tradičně věnovány plaveckému výcviku v bazénu v Neratovicích. K naší spokojenosti můžeme říci, že téměř všichni žáci se stali plavci a voda není jejich nepřítelem. Ani Planetárium
v pražské Stromovce není pro děti neznámé. V září všechny navštívily
vzdělávací pořad o vesmíru. Při druhé návštěvě Planetária si žáci 3.,
4. a 5. ročníku prohloubili své znalosti o České republice v pořadu
„Naše Země“.
Během celého roku budeme uskutečňovat projekt „Dopravní výchova dětí“. První teoretickou část mají již děti za sebou, čeká je ještě
druhá část a v jarních měsících praktická výuka na dopravním hřišti.
19. října se uskutečnil další projektový den s názvem „Strom“ v Dendrologické zahradě v Průhonicích. V podzimním počasí se děti prošly
Dendrologickou zahradou a netradiční formou přímo v terénu rozšířily své poznatky o přírodě. Na památku si děti zakoupily květinové
přírůstky pro své zahrádky.
Ve výčtu akcí nechybí ani návštěva divadla, tentokrát baletu „Spící
princezna“ v Divadle U Hasičů.
K dalším úspěchům školy patří umístění v krajském kole výtvarné
soutěže. S obrázkem na téma „Cirkusový svět“ se umístila na třetím
místě žákyně 3. ročníku Karolína Molíková.
V. Pexová
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Mateřská škola
Tak už se stmívá zase o něco dříve, do černé tmy září rozsvícená teplá
okénka a za nimi jsou rodiny, obyčejní lidé, nedočkavé děti.
Jejich dětská představivost je neopakovatelná a celý život si budou
pamatovat ty chvíle čekání na čertíka, Mikuláše a o pár dní později
na rozsvícený vánoční stromeček.
Advent patří mezi nejkrásnější svátky v roce. V mateřské škole pro
nás začíná vyprávěním o Mikuláši a čertíkovi, kterým zpíváme písničky, učíme se básně, říkačky a určitě každý pečlivě ztvární toho svého
čertíka na papíře. Nástěnka plná čertů však nebudí hrůzu, a tak by
to mělo být i ve skutečnosti. Přimlouvám se, aby děti nebyly strašeny.
Dětská duše je křehká a vidí svět jinýma očima. Věta ,, Odnese si tě
čert...“ opravdu budí hrůzu. Úplně stačí říct, že neposlušné děti najdou v balíčku jen uhlí a cibuli s bramborami. I když se človíček tváří,
že to zas tak nevadí, určitě se trošku zamyslí proč.
Jako každý rok připravíme i vánoční besídku, kde děti předvedou, co
se od září naučily a potěší své nejbližší i malými dárečky.
Přejeme Vám všem, hlavně malým dětem, aby předvánoční a vánoční čas neztratil kouzlo pohádek, radostného očekávání a splněných
snů.
Eva Krmenčíková

Knihovna
Z historie knihovny.
Již v roce 1910 je v kronice Mochova první zmínka o sociálně vzdělávacím spolku „Palacký“, který již vlastní knihovnu menšího rozsahu. V roce 1920 byla vytvořena veřejná obecní knihovna, knihovník
byl pan Josef Kvapil, řídící učitel. V roce 1945 je o knihovně pouze
zmínka v souvislosti s výhrůžkami vedoucímu knihovny, že zapůjčuje
zakázané knihy. V roce 1948 kronika neuvádí, kdo knihovnu vede,
jen se zmiňuje o vyřazování knih s kapitalistickým obsahem.
V letech 1959 až 1976 vede knihovnu pan Bedřich Fereš, který je
zároveň kronikářem. Ve své době byl jedním z nejlepších knihovníků
v okrese Praha – východ. Knihovna byla v budově obecního úřadu
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a počet knih činil asi 1500 svazků. Od roku 1977 ji vede paní Květa Vokounová. V roce 1998 byla knihovna přestěhována do velmi
pěkného prostředí základní školy. Počet knih se s lety zvýšil na 4600
a probíhají i výměnné akce s knihovnou v Mladé Boleslavi. Půjčují se
také časopisy: Zdraví, Domov, Zahrádkář, 100+1, Květy, Receptář,
Praktická žena a dětský Čtyřlístek.
Přijďte si i vy v nadcházejících delších zimních večerech pro potěchu
duše, v naší knihovně si určitě najdete to pravé pro vás. A nás potěší,
když to bude dobrá kniha, ať už novinka, encyklopedie či literatura
pro děti.
Květa Vokounová, knihovnice

ZDRAVOTNÍ KOUTEK
Nespavost v ordinaci praktického lékaře.
Problémy s nespavostí, latinsky insomnie, patří při kontaktu s praktickým lékařem k nejčastějším subjektivním potížím pacientů. Za
nespavostí se může skrývat závažné psychiatrické nebo neurologické onemocnění, které pacient nedovede nebo nechce pojmenovat
a svěřit se lékaři. Nespavost může být příznakem některého interního onemocnění nebo i nežádoucího účinku léků.
Nespavost deﬁnujeme jako poruchu večerního usínání, častého probuzení a nemožnosti znovu usnout, nebo časným probouzením.
Abychom mohli hovořit o tom, že se jedná o poruchu, musí taková
nespavost trvat nejméně měsíc a vyskytovat se více jak třikrát týdně.
Pacient se potom stará o důsledky nespavosti, bojí se jít spát, stěžuje
si na zhoršení výkonnosti, ranní únavu, pocit nevyspání, celodenní
nevýkonnosti. Důsledkem těchto pocitů je během dne snížení bdělosti, u řidičů možný mikrospánek, úrazy z únavy jak v zaměstnání, tak
doma.
S přibývající věkem je nespavost častější. Chronickou nespavostí trpí
až 20% populace, dle literatury některé výzkumy uvádí až 35%
chronických nespavců. Výzkum spánku dosáhl v oblasti monitorace
elektrických potenciálů mozku při spánku určité pokroky, ale většina
ROČNÍK 1, LISTOPAD 2007, ČÍSLO 7
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otázek týkajících se mechanismu a významu spánku nebyla dosud
uspokojivě zodpovězena.
Co může způsobit nespavost?
Především akutní, ale i chronický stres, večerní rodinné diskuse až
hádky, nepřiměřená spánková hygiena, pospávání během dne, uložení se ke spánku u dospělého člověka před 22 hod večerní, rodinné
vlivy, dramatické večerní pořady v televizi, špatné a deštivé počasí.
Bolesti kloubů, páteře, ramen, které se manifestují vleže, v teple a v
klidu, těžké jídlo konzumované pozdě večer, noční hlad, inkontinence.
Vysvětlení všech Vašich potíží, jak nočních, tak po probuzení, by mělo
lékaři usnadnit zjištění původu nespavosti a další léčebný postup.
Pravidla spánkové hygieny:
RÁNO - probouzejte se a vstávejte v pravidelnou dobu / i o víkendu/,
třeba i na budík. I tehdy, když jste špatně spali. Nevyspávejte, dlouhý
pobyt na lůžku navozuje mělký spánek a časté probuzení. Vystavte
se světlu, otevřete okno.
V PRŮBĚHU DNE - dodržujte pravidelný denní režim, bdění, jídlo,
odpočinek, cvičení nebo procházka na čerstvém vzduchu. Dvě hodiny před spaním nedělejte fyzickou práci nebo necvičte. Nepodřimujte 3-4 hodiny před spaním, nepijte nápoje s kofeinem, zelený čaj,
povzbuzující nápoje, RedBully, kolu apod.
VEČER – vypěstujte si pravidelný režim činností před ulehnutím.
Mytí, teplá koupel a sprcha 1 hodinu před spaním, četba, křížovky,
klidná hudba pomohou odpoutat se od celodenních starostí a problémů a zpomalují tok myšlení.
Používejte lůžko pouze pro spaní a pohlavní život. Nesledujte z lůžka televizi, nedohadujte se s partnerem, myslete na příjemné věci.
Nepříjemné myšlenky, katastroﬁcké rodinné nebo pracovní scénáře,
obavy o život narušují schopnost usnout.
Nemůžete současně spát a myslet na něco nepříjemného.
Udělejte si pohodlí v posteli, čisté povlečení, měkké pyžamo, udržte
teplotu v místnosti mezi 17-20 stupni Celsia, nejezte v noci ani mnoho nepijte. Nesledujte hodiny. Ty, které tikají a hlasitě bijí, odneste
raději do jiné místnosti. Pokud se v noci probudíte, nepodléhejte panice, další dny spaní doženete.
Tato pravidla, která spánek navodí a udrží, je dobré si osvojit pro
10
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každodenní život a dodržovat je. Části pacientů stačí pouze toto ke
spokojenosti. Mnohdy tato osobní psychoterapie je úspěšná, postačí
a přináší překvapivý efekt.
Klidný posilující spánek, ale i krásné a šťastné dny příští, adventní
a vánoční Vám všem přeje
Váš praktický lékař MUDr.Vlastimila Stará

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Pomeranč
Drakiáda
V neděli 14. října se konala na fotbalovém hřišti drakiáda. Pouštění
draků tentokrát počasí moc nepřálo, vítr nefoukal, a tak se draci dostaly do výše jen usilovným
běháním dětí a hlavně tatínků.
Děti pak vyměnily běh za soutěže - prolézání pytle, házení míčků do pusy draka na zemi nebo
slalom s pingpongovým míčkem
na lžíci.
Drakiádu navštívil také jeden živý
drak, přesněji naše členka Blanka Králová v masce. Přesto, že je
to dráček mírumilovný, některé
malé děti si nechávaly od něj patřičný odstup.
Do soutěže, která byla vyhlášena o nejkrásnější obrázek se moc lidí
nepřihlásilo a tak byli odměněni všichni, kteří své krásné obrázky donesli.
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Na závěr jsme rozdělali oheň a každý obdržel jeden buřtík, který rodiče svým dětem opekli. Děkujeme všem, kteří přišli a také těm, kteří
nám pomohli.
Pavla Červená

Tělocvičná jednota SOKOL Mochov
Junior aerobic
V polovině září tohoto roku jsme pro Vás zahájili provoz Junior Aerobiku a k naší velké radosti se setkali s velkým zájmem malých cvičenců. Junior aerobik přivítaly jak děti ze školky, tak i starší školačky.
Proto jsme cvičení rozdělili na dvě věkové kategorie. S dětmi předškolního věku cvičíme v prostorách tělocvičny ZŠ každé pondělí od
17 hodin a pro děti starší je aerobik od 18 hodin.
Toto cvičení je pro děti ideální z důvodu rozvoje koordinace pohybů, ﬂexibility, rytmiky a celkově zlepšování pohybových dovedností
a fyzické kondice. Cvičení je z velké části při hudbě, vychází se z ae-
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robních kroků pro dospělé se zapojením gymnastických prvků a pohybových her.
Rodiče mohou zůstat s námi v tělocvičně a případně se k nám připojit, v opačném případě se skupině naplno věnují vždy minimálně

dvě cvičitelky. Přijďte si s námi zacvičit, odreagovat se a vyřádit i vy
ostatní, stačí vám k tomu jen přezutí do tělocvičny, pití, ručník a dobrá nálada �
Rozvrh cvičebních hodin:
Pondělí

Středa

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

Junior Aerobic předškolní
děti
Junior Aerobic starší děti
Aerobic Class pro ženy
relaxační cvičení žen

19:00 – 20:00 hod.

Dance Aerobic ženy
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Čtvrtek

20:00 – 21:00 hod.
19:00 – 20:00 hod.

Aerobic Class pro muže
Bodystyling
Pavlína Mrňová

Bruskolkros
V polovině září se uskutečnil již sedmý ročník závodu na kolečkových bruslích, zvaný Bruskolkros. Závodníci ho jeli s větrem o závod
a to doslovně. Sluníčko nám sice přálo a svítilo, ale foukal vítr, který
připravil účastníkům nelehkou přírodní překážku. Tři desítky malých
i větších závodníků se nenechaly zastrašit a zvládly i umělé překážky
na trati v podobě stanovišť, kde si vyzkoušely různé druhy sportů,
a podle úspěšnosti sbíraly body. Tenis, vrh koulí, střelba, ﬂorbal, petanque, košíková, kuželky a to vše na kolečkách. Sportovní závod
musí mít svou sportovní vlajku, a proto jsme po vzoru slavných olympiád před startem vztyčili naši kolečkovou vlajku.
Po doběhu posledního závodníka se vyhodnotil počet bodů a umístění a už jednotlivé kategorie stoupaly na stupně vítězů, dekorovány
sladkou medailí a obdarováni hodnotnou cenou. Sladkou odměnu
ale dostali i ti, co nedosáhli na vítězné stupínky. V našem závodě vyhrává každý, kdo neleží doma na peci, vyběhne s kolečky i bez kole-
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ček a prožije s námi jedno príma podzimní odpoledne.
Zora Chocholoušová

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Mikulášská nadílka
V kalendáři je označeno mnoho dní jako významných pro stát. Další
sváteční dny si lidé určili jako významné pro ně samotné. Den žen,
den matek, den dětí, den učitelů, den knihy a spousta dalších dnů.
Ale jeden jsem tam nenašla, a proto ho vyhlásím sama. Alespoň pro
mochovské děti a pro rok 2007. Je to „Den pro mou hračku“. Hračka
v nejrůznějších podobách nás provází od narození až do posledních
našich dnů. Pravda, její vzhled se s naším věkem mění, ale účel nikdy.
Hračka nás potěší, poučí, zahání nudu a probouzí v nás fantazii.
Drsní chlapi asi namítnou, že oni si nehrají. Ale jsou snad karty něco
jiného než hračka? Má snad sportovní náčiní jinou funkci než nás
potěšit, poučit a zahnat nudu? Každé hraní je zdravé, zvláště když
se hraje fair play.
A jaký den vybrat pro oslavu hračky? Jaký jiný než den v období
předvánočního času, kdy se lidé připravují na krásné svátky obdarovávací – vánoce. Děti se těší na dárky, mezi kterými se určitě nějaká
ta hračka najde. A proto je právě teď důležité, abychom si řekli, co
pro nás hračka znamená a čím je pro nás nejdůležitější. Spisovatel
Antoine de Saint Exupéry vložil do úst malého prince krásnou větu:
„Co je důležité, je očím neviditelné.“
A to se pokusíme s dětmi rozluštit v sobotním odpoledni 1. prosince
2007 na našem každoročním setkání spojeným s nadílkou svatého
pana Mikuláše.
A zvu a prosím všechny babičky a dědečky, kteří doma přechovávají
nějakou starou hračku, aby nám ji přišli ukázat a podělit se s námi
o to důležité, co způsobilo, že přetrvala tolik let. Děti, doufám, přijdou určitě se svou nejoblíbenější hračkou, abychom si mohli porovnat, jak se naše hračky mění s časem, který se nikdy nezastaví. Třeba
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si ji také uchovají, aby ji mohly jednou také ukázat svým vnoučatům.

SPORTOVNÍ RUBRIKA
KOPANÁ – TJ SOKOL MOCHOV
Výsledky našeho A-mužstva ve III.A třídě podzimní části tohoto
ročníku:

1.kolo: Brandýs n/L B : Mochov A 1:2(branky Mostecký,Valenta D.)
2.kolo: Mochov A : Kojetice 0:0
3.kolo: Husinec-Řež : Mochov A 4:0
4.kolo: Mochov A - volno
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15.kolo (předehrávané) Mochov A : Pacov A 5:1
(branky Valenta D.-2, Oborník-2, Urban)
5.kolo: Úvaly B : Mochov A
1:4 (branky Oborník, Douda, Lánský,
Šmejc)
6.kolo: Mochov A : Zeleneč B 2:4 (branky Lámský, Douda)
7.kolo: Odolená Voda : Mochov A
2:2 (branky Urban, Oborník)
8.kolo: Mochov A : Škvorec A 3:1 (branky Urban-2, Mostecký)
9.kolo: Zápy B : Mochov A
1:3 (branky Lánský-2, Valenta D.)
10.kolo: Mochov A : Měšice B 1:0 (branka Douda)
11.kolo: Hovorčovice : Mochov A
0:2 (branky Douda, Lánský)
12.kolo: Mochov A : Veleň;
2:0 (branky Urban, Šmejc)
A-mužstvo se po 12. kole nachází na 2. místě tabulky
s 23 body, na Odolenou Vodu ztrácí 4 body.
Výsledky B-mužstva ve IV.A třídě podzimní části ročníku:

1.kolo: Bášť : Mochov B 7:4 (branky Kučera M.-2, Just Jan, Jirák)
2.kolo: Mochov B : Klíčany
1:2 (branka Flasar)
3.kolo: Toušeň : Mochov B
4:0
4.kolo: Mochov B : Mratín
2:0 (branky Mráček, Knotek)
5.kolo: Máslovice: Mochov B 0:2 (branky Šturma F., Mostecký A.)
6.kolo: Mochov B : Šestajovice 0:1
7.kolo: Bořanovice : Mochov B 2:3 (branky Mráček, Flasar, Jirák)
8.kolo: Mochov B : Předboj
1:2 (branka Jirák)
9.kolo: Sluhy : Mochov B
2:0
10.kolo: Mochov B Větrušice 1:5 (branka Jirák)
11.kolo: Záluží B : Mochov B 3:1 (branka Jirák)
12.kolo: Brázdim B : Mochov B 3:2 (branky Kučera J., Lánský)
B-mužstvo je na 11. místě s 9 body.
V.Moravec,FOSokolMochov

BYLO, NEBYLO …
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Vánoční jezdec
Bylo to dávno. Knihy byly vzácností a číst by je stejně mnoho lidí neumělo. Poskrovnu bylo i škol. Jedna taková byla při pražském Týně
a do ní chodil malý Vojtíšek, syn mochovského kostelníka. Však to
také dalo proseb a žádostí, než mu to vrchnost povolila, ale nakonec
dala na přímluvu pana faráře.
Toho roku začala zima až okolo Mikuláše a byla taková nijaká. Zato
těsně před vánoci se začalo chumelit, že pro sníh nebylo vidět ani
doškové chalupy. Mochovský farář si tehdy usmyslel, že připraví vánoce jaké dělají v Praze jezuité a vzpomněl si na dobrého zpěváčka,
který je mendíkem – žákem v Týnské škole. I napsal tam, jestli by jej
na svátky pustili domů zpívat koledy.
Vojtíšek se těšil, že zas uvidí rodiče a vydal se na poděbradskou cestu.
Když prošel několik vesniček, kde kromě štěkajících psů potkal jen
několik vesničanů se suchými větvemi na zahřátí o vánočním večeru,
začal se u Chvalů zvedat vítr. Vojtíšek se zachumlal do pláště a přidal
do kroku. Vířící sníh mu lepil oči, ale on pospíchal, vždyť ještě dnes
večer musí zpívat v mochovském kostelíku. Začal padat hustý sníh
a byl jak bílá mlha, která šedla a tmavla. Vojtíškovi začala být zima
a v zaváté cestě se šlo hůř a hůř. Rovina okolo Nehvizd nebránila
větru a sněhová chumelenice se začala měnit ve vánici. Chlapec se
bál, že nestihne a snažil se běžet, ale cesta, která dosud byla uježděná koňskými povozy a saněmi, se ztratila v závějích a Vojtíšek začal
bloudit. Nohy ho bolely, byl zkřehlý a chlad jej tlačil na prsou. Ozval
se i hlad. Posadil se do závěje, aby byl alespoň chvíli v závětří. Začal
usínat. Uslyšel varhany a ze všech stran se k němu blížili andělé, kteří
ho vybízeli, aby s nimi zpíval: „Narodil se Kristus Pán …“.
V té chvíli se nad něj sklonila postava. „Co tu děláš, chlapče? Odkud
jsi?“ zaslechl Vojtíšek a najednou zmizeli andělé i varhany, jen velký
chlad jej roztřásl. „Kam ses vydal v tom nečase?“ tázala se postava.
„Já jdu na vánoční mši do Mochova,“ zašeptal. „Tudy bys tam nikdy
nedošel, vždyť jsi zabloudil. Pojď najdeme cestu!“
Neznámý muž jej zvedl ze závěje, posadil na koně a vyhoupl se do
sedla. Přitiskl chlapce k sobě a rozjel se. Vojtíšek ucítil příjemné teplo na zádech a ani nevnímal cestu ve sněhové chumelenici. Slyšel
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jen hukot prudkého sněžení. Najednou si vzpomněl, že má zpívat
na kůru koledy. „Ale kdo bude zpívat při mši koledy?“ otočil se na
jezdce. „Ty Vojtíšku,“ řekl jezdec tak samozřejmě, že si ani chlapec
neuvědomil, že jej pojmenoval.
Náhle zaslechli ze sněhové vánice zvon. Je to pravda nebo přelud?
Nic nebylo vidět, jen ten zvon jakoby je volal. Za chvilku jezdec koně
zastavil. Před nimi se vlnila prošlapaná pěšina do kopečka, na jehož
temeni svítila světýlka. Muž seskočil z koně a sundal chlapce. Podal
mu láhev v koženém pouzdře a pravil: „Napij se, ať můžeš zpívat.“
Bylo to tak samozřejmé, jako všechno, co Vojtíšek prožil. Napil se.
Jezdec od něj vzal láhev a s přáním: „Šťastné Vánoce!“ zmizel v padajícím sněhu. Vojtíšek spěchal ke kostelíku a za chvíli již jeho hlas
doprovázel varhany při koledách.
„Ani jsme tě, Vojtíšku, v tomhle počasí už nečekali,“ řekl pan farář.
„Však nebýt …“ v tom se chlapec zarazil. Kdo to vlastně byl? Kdo
mu pomohl a zachránil ho? Vyprávěl svou štědrovečerní příhodu se
šťastným koncem. Však ta se také rychle roznesla po Mochově a lidé
se začali dohadovat, čím poděkovat neznámému jezdci. Někdo říkal
postavit křížek, jiný pomníček, ale nakonec to rozhodl rychtář. Cesta
musí být i ve vánici viditelná, a tak podél ní směrem na Prahu začali
vysazovat stromky.
Abyste i Vy v roce 2008 našli vždy tu správnou cestu, která Vás bezpečně dovede k pocitu štěstí, Vám přeje
redakce Mochovského zpravodaje
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