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REDAKČNÍ SLOUPEK
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce května bude zahájena první letošní větší oprava
a to rekonstrukce chodníku v ulici Na dolejšku v rozsahu od ulice Na
sádkách až po nákupní středisko. Součástí této opravy bude i výměna
lamp veřejného osvětlení.
Když už jsme v prostoru ulice Na dolejšku, myslím, že je dobré zmínit se o dalších dvou akcích spojených s objektem základní školy. Po
prozkoumání objektu statikem dalo zastupitelstvo obce souhlas s provedením energetického auditu a následným projektem zateplením
objektu. Domnívám se, že škola patří k základnímu vybavení každé
obce, která chce něco znamenat a do jejího objektu nebylo podstatně, až na drobné výjimky, investováno od jejího uvedení do provozu
v roce 1973.
Další ne nevýznamnou událostí je i změna na postu ředitelky základní
školy. Po několikaletém posouvání termínu došlo k dohodě se stávající
ředitelkou ZŠ paní Stanislavou Dünebierovou o definitivním ukončení
jejího působení ve funkci ředitelky ZŠ ke dni 31.7.2008. Zastupitelstvo
obce vypsalo konkurs na obsazení tohoto místa. Po doporučení konkursní komise pak schválilo s účinností od 1.8.2008 do funkce ředitelky ZŠ v Mochově Mgr. Andreu Koubíkovou.
Rád bych touto cestou poděkoval odstupující ředitelce za mnohaletou práci a výchovu mochovských dětí a jejich dobrou připravenost na přechod na druhý stupeň do Čelákovic, kde svými
vědomostmi jsou ve většině ihned mezi nejlepšími. Nastupující
ředitelce pak přeji, aby přinejmenším pokračovala v dobrých tradicích školy a nedopustila snížení její úrovně.
Byl bych rád, aby se ještě více prohloubila i spolupráce nejen s dětmi, ale i s rodiči dětí z mateřské školy, kteří by měli lépe poznat kvality
základní školy a měli tak více konkrétních a zasvěcených informací pro
svůj výběr, kam umístí děti do ZŠ.

Zdeněk Fürst, starosta obce
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení zastupitelstva obce Mochov z jednání
dne 23.4.2008
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) souhlasí :
- s čerpáním rozpočtu obce k 31.3.2008
- s dodatkem č.4 SoD 11/2004 na vybudování II. linky ČOV Mochov
- s výměnou oken v obecních prostorách v bytovce Pod kostelem 289
- s výběrem fy B.Č pro opravu chodníku ulice Na dolejšku
- s provedením energetického auditu a projektu zateplení ZŠ Mochov
- s povolením výjimky z počtu dětí MŠ Mochov na 25
- s uzavřením MŠ Mochov v době 30.6.- 29.8.2008
- s kritérii pro přijímání dětí k docházce do MŠ Mochov
- se jmenováním Mgr.A.K. do funkce ředitelky ZŠ Mochov pro období
1.8.2008 – 31.7.2010
- závazně souhlasí s výstavbou závodu ARDO v prostoru p.č.686/1, 687/1
a 689/1 v k.ú. Mochov
- s vypsáním výběrového řízení na pronájem pozemků p.č.822, 839 a 842
- s vybudováním nové lampy veřejného osvětlení v ulici 5.května
b) schvaluje :
- odměny neuvolněných zastupitelů obce dle přílohy ze zápisu 200802
- finanční podporu 1.000,-Kč měsíčně pro paní D.Ž. prostřednictvím
poskytovatele sociálních služeb Vyšší hrádek
c) nesouhlasí :
- s prodejem pozemků 458/27,458/31,1635/2 a část 1519/1 fy ARDO

Ing. Ladislav Marek
místostarosta obce
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starosta obce
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
„Když ohlížím se zpět a ve vzpomínkách zkouším číst,
ať bylo slunce nebo mraků sled,
v té knize neměnil bych ani list.“
V dubnu oslavili své životní jubileum:
94 let paní Anna Bromová
85 let pan Zdeněk Metal
80 let paní Estera Žemberová
V květnu slaví své životní jubileum:
70 let paní Miluše Linková
86 let paní Jarmila Livorová
84 let paní Ludmila Skořepová
V červnu oslaví své životní jubileum:
75 let paní Jaroslava Kvapilová
87 let paní Marta Chroustová
81 let paní Milada Rumlová
82 let paní Jaroslava Veselá
84 let paní Marta Zemanová
75 let pan Zdeněk Verner
Do dalších let Vám přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.

za mochovské občany redakce Mochovského zpravodaje

Vítání nových občánků Mochova
Abychom mohli blahopřát k životním jubileím, je potřeba, aby v naší obci
přibývali občánci, na které toto blahopřání čeká. Rok 2007 a 2008 bude
v přírůstcích občanů v Mochově jistě zapsán velmi dobře. Na letošním
únorovém setkání jsme přivítali tyto naše spoluobčánky:
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Zleva: Nikola Seberová, Adéla Čechová, Jan Kerber, Tadeáš Rychtecký

Zleva: Eliška Hašková, Lucie Matyášová, Stella Guzková, Adam Mužík
Dětem teprve vstupujícím do života zarecitovaly básničky již trochu
odrostlejší děti z místní školy. Pro malé na uvítanou a pro rodiče, aby si
uvědomili, jak čas pracuje rychle. Proto je důležité využít každou chvilku
pro radost dětí a tím i svou.
Rok 2008 ještě není u konce a příslibů dalších dětských ratolestí
je v Mochově dost, takže se můžeme těšit na plný sál při příštím
„vítání občánků“.
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Zajímavosti občanů Mochova
Článek v předminulém čísle zpravodaje o sportovním úspěchu mochovského občana, pana Jiřího Mráčka, předeslal tuto rubriku. Vyzpovídat
lidi nějakým způsobem spojených s Mochovem, kteří si zvolili netradiční
povolání nebo mají zajímavého koníčka.
Začít u zkušených s již viditelným úspěchem nebo u mladých, kteří se
teprve rozeběhli? V tomto zpravodaji vám nabídnu obojí. Zde pohled
na své povolání mladého herce a v rubrice Mochovský cestopis vyprávění zkušeného podnikatele.
Pro rozhovor jsem oslovila Vojtěcha Hájka, který se uplatňuje v umělecké
sféře. Na internetových stránkách se o něm dočtete, že studoval činoherní herectví na pražské DAMU a první angažmá měl v Klicperově divadle v Hradci Králové. Máte možnost vídat ho v seriálu „Ošklivka Katka“,
na prknech Divadla Radka Brzobohatého ve hře Klec bláznů a zaslechnout
jeho hlas v dabingu a rozhlase.
Na mou úplně první otázku, zda mi poskytne rozhovor, mi odpověděl:
„Nejsem si jistý, že bych se měl k čemukoliv vyjadřovat, nic jsem nedokázal, teprve se snažím a pokouším, ale jsem zcela na začátku.“ Přesto mi
ochotně odpověděl na několik dotazů.

Z jakého generačního kolena jsi s bratrem / Jiří Hájek, herec HaDivadla
v Brně, pozn.red./ vytáhl geny k herectví, když oba rodiče jsou inženýři s
technickým zaměřením?
Být hercem jsme s bráchou chtěli odmalička, byl to náš společný velký
sen. Upřímně si nedovedu představit, že bych dělal něco jiného. Třebaže
je to občas dosti časově náročné povolání, nemám pocit, že bych dělal
něco, co by mě nebavilo. Těším se na každou novou práci, která se mi naskytne. Mám velké štěstí, že mám dost rozmanité dny, jelikož nedělám
jen v divadle, ale občas i v rozhlase, dabingu, no a teď i trochu v televizi.

S oblibou se říká, že začátky jsou těžké, jak to bylo u tebe?
Myslím, že v této profesi hodně záleží na štěstí, zda si vás někdo všimne,
nebo je to spíš osud, nějaká vyšší moc, která nás vede. Věřím, že vše, co člověk do něčeho vloží, myslím tím úsilí, energii, čas, se mu někde vrátí. Jsem
vděčný za každý nový den a za každou práci, protože vše mě nějakým
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způsobem učí a oslovuje. V divadle mám nejradši část, kdy člověk stojí
na jevišti a hraje, to je pro mě velmi osvobozující.

Jaký je rozdíl mezi potleskem rodičů na školní akademii a potleskem cizích
diváků ve skutečném divadle?
Nejlíp se mi hraje pro lidi které neznám, naopak nejhůř pro mé rodiče a
příbuzné. Ne, že by byli přísní, ale mám vždy velký, zvláštní pocit zodpovědnosti a svoboda jeviště se mi vytrácí.

Ti, co nepřijdou do divadla, tě spíše zaslechnou při dabingu nebo uvidí
v televizi, je to jiný způsob práce?
Dabing je úplně jiná práce, ale taky hodně zajímavá, člověk se musí snažit
chytit “dech” někoho jiného, a díky tomu si zahraje postavy, které by
v našich podmínkách nikdy nenatočil. No a v poslední řadě film je pro
mě též velmi velká lákavá věc. Občas jsem dělal nějaké filmy se studenty
Famu, ale seriál “Ošklivka Katka” je pro mě zcela nový svět a jsem za tu zkušenost opravdu ze srdce vděčný. Navíc celý štáb je skvělý, taková dobrá
parta lidí, kde nechybí dobrá nálada, třebaže občas pracovní tempo mají
skutečně zabijácké. Štáb pracuje v průměru 12 hodin denně, 6 dní v týdnu, někdy i víc.

Jaké máš plány do budoucna?
Zatím jsem opravdu rád, že dělám to, co dělám a nelituji jediného dne.
To neznamená, že by vše vždy šlo hladce a podle mých představ, ale každý drobný úspěch mě nabíjí obrovskou energií, že všechny neúspěchy a
klopýtání, jsou v porovnání s tím malé. Nejspíš je to proto, že se raduji z
každého dne. A neustále se na něco těším.

Rozhovor zapsala Zorka Chocholoušová

ŠKOLA
Úspěchy Základní školy Mochov
V měsíci dubnu se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili matematické soutěže
„Matematický klokan“, kterou organizuje PdF UP v Olomouci. V kategorii
Klokánek byli dva žáci 5. ročníku, Dat Tran a Karolína Mannová, ze tří nejlepších řešitelů se stejným počtem bodů. Této soutěže v kategorii Klokánek se zúčastnilo 727 žáků .
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Ve výtvarné soutěži „Železniční přejezdy“ vyhlášené Městským domem
dětí a mládeže Čelákovice, Policie ČR a BESIP Benešov se umístila žákyně
3. ročníku Kateřina Forejtová na 3. místě a v dopravní soutěži družstvo
žáků 4. ročníku obsadilo v okresním kole 3. místo.
21. dubna se konaly přijímací zkoušky ke studiu na Gymnáziu v Čelákovicích. Žáci 5. ročníku Dat Tran a Karolína Mannová tyto zkoušky úspěšně
splnili a byli přijati do 1. ročníku osmiletého gymnázia.

St. Dünebierová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jaro jsme v mateřské škole přivítali obrázky květin a sluníček, která děti
vyráběly k výzdobě oken, jarními říkadly a písničkami, vyprávěním o rostlinkách, broučcích, ptáčcích… a vůbec o všem, co se děje v přírodě kolem
nás. Jaro je pro děti nejzajímavějším ročním obdobím.
Na jaře také probíhají zápisy do mateřských škol. Co všechno se vlastně
od vašeho malého človíčka u nás očekává?
Dítě, které nastoupí do mateřské školy, by mělo znát své jméno, umět
zareagovat na zavolání, oslovení, poslechnout. Důležité je, aby se umělo
samo obléknout, najíst. Nutností je se naučit základní hygienické návyky
- umýt si ruce, vyčistit nos, dojít na WC.
Bohužel stále více dětí přichází do MŠ bez těchto návyků a dovedností. Je překvapivé, kolik rodičů si myslí, že tohle všechno má děti naučit učitelka. Je to omyl. Mateřská škola je součástí vzdělávací soustavy,
poskytuje vzdělávání podle vzdělávacího programu a připravuje děti
na vstup do základní školy.
Možná máte strach, jak to všechno zvládnout, ale nebojte se. Tříleté děti
jsou vnímavé, učenlivé, rády zkouší vše nové. Jen je nechte samostatně
zkoušet, nepospíchejte na ně, chvalte každý úspěch. Dejte jim příležitost
i tím, že vám budou pomáhat v domácnosti. Někdy to trošku zdržuje, ale
společně občas zažijete i legraci. Co je však nejdůležitější, s dětmi komunikujte, povídejte si. Spousta předškolních dětí má problémy s výslovností, slovní zásobou, často nerozumí pojmům, neumí sestavit správně větu,
neumí používat správné tvary slov. V mateřské škole se při větším počtu
dětí tohle všechno opravdu nedá doučit.
A jak vlastně probíhá den v mateřské škole? Po dobu scházení jsou
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pro děti připravené různé hry a cvičné úkoly. Na stavebnicích, skládankách, korálcích a jiných pomůckách, trénují stavby podle plánků,
znalost barev, početní představy, pozornost, postřeh, grafomotoriku…
atd. Potom následuje cvičení, svačina. Po svačině probíhají řízené vzdělávací činnosti, kdy se snažíme podle tematických celků děti naučit vše,
co budou potřebovat. Dále následuje pobyt venku, kdy mají děti během
celého dne jediný prostor pro volné hry. Pro ně jsou tyhle chvíle hodně
důležité pro začlenění do kolektivu, určování role her a domlouvání
se s ostatními, fantazii, vlastní rozhodování, i dodržování daných pravidel. Po obědě je čeká čtení pohádek a příběhů, odpočinek, svačina a poté
zájmové činnosti.
Podrobněji o denním režimu a třídním plánu se můžete dočíst na informační nástěnce v šatně mateřské školy. Těšíme se na vás.

Eva Krmenčíková

KNIHOVNA
Motto:

„Když čteš knihu poprvé, poznáš nového přítele,
když ji čteš podruhé, poznáš přítele dobrého.“
Blíží se doba dovolených a touha poznat krásy naší země. Nabízíme
vám tyto publikace: pět dílů „Toulavé kamery“, „666 přírodních krás České republiky“, „Skvosty Čech, Moravy a Slezska“, „444 historických měst
a městeček“, „111 nej České republiky“, „Zpět k pramenům“, „Naše hory“,
„Rozhledny“, „Velká cestovní kniha“, „Praha s otevřenýma očima“.
Také další krásné knihy – encyklopedie, Historie světa, Slavné osobnosti
apod. Také knihy o našich domácích mazlíčcích a přátel ze zvířecí říše
– vše o kočkách, psech, morčat, koní apod.
Nabízíme i pro děti na léto krásné čtení v poutavých dětských knížkách.
Těšíme se na Vaši návštěvu každou středu od 15.00 do 19.00 hodin.

Květa Vokounová, knihovnice

ZDRAVOTNÍ KOUTEK
Domácí lékárnička, léky na dovolenou a autolékárna.
Běžné a málo závažné zdravotní obtíže a stavy, nejčastěji teploty, lehké
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infekce dýchacích cest, zažívací obtíže, alergické reakce, drobná poranění
a bolesti, lze obvykle zvládnout samoléčbou jak doma, tak na dovolené
doma i v zahraničí.
Přípravky pro tyto účely by se měly stát součástí základního vybavení
lékárničky domácí, chalupářské i cestovní.
Lékárnička by měla obsahovat především ty léky, které se užívají při nejčastějších obtížích, dále prostředky pro první pomoc při úrazech a léky
dle osobní potřeby jednotlivých členů rodiny nebo cestovatelů.
Lékárničku je vhodné umístit v domácnosti tak, aby byla vždy po ruce, ale
přitom zůstala nedostupná malým dětem. Měla by být přehledná a pravidelně kontrolovaná.

Základní vybavení:
Úrazy a drobná poranění - desinfekční přípravek Peroxid vodíku 3% 250ml,
sterilní gázové čtverečky, obinadla, náplasti s polštářkem a bez polštářku,
elastické obinadlo, třícípý šátek, gumové chirurgické rukavice, pinzeta /
na klíště/, nůžky, zavírací špendlík, rouška vhodná k dýchání z úst do úst.
Na pohmožděniny - Dolobene gel
Proti bolesti - Panadol Extra, Paralen, Ibalgin 200mg a 400mg tablety
Proti teplotě - Panadol, Paralen, Ibalgin, Nurofen
Proti nachlazení - Coldrex, horký nápoj v sáčcích
Proti rýmě - Muconasal Extra nosní spray, Nasivin nosní spray
Proti kašli - Ambrobene sirup, Ambrosan tablety, průduškový čaj na odkašlání
Proti průjmu - Ercefuryl tablety, Hylek forte kapky
Proti zácpě - Regulax, žvýkací kostky
Proti nadýmání - Espumisan, tobolky
Proti pálení žáhy – Tums, tablety rozpouštějící se v ústech
Na opary – Zovirax, krém. Na kožní svědivou plíseň - Imazol Plus, krém
Při zhoršené činnosti žaludku a žlučníku – Algifen, kapky nebo tablety,
Cholaspan, tablety - pouze na lékařský recept, čaje na lepší trávení
Protialergické léky – Cetirizin, tablety, Loratadin, tablety, Fenistil, tablety,
pokud je v rodině alergik, použije své, lékařem doporučené léky - Analergin,
Dithiaden. Xyzal, Zyrtex, Zodac.. Lokální protialergický gel – Fenistil, gel
Proti jednoduchým spojivkovým potížím - Ophthalmo-Septonex kapky nebo mast
Drobná zánětlivá poranění – Framykoin, mast, pouze na lékařský recept
Menstruační bolesti - Ibalgin 400mg, tablety, Algifen, tablety, kapky - pouze
na lékařský recept. Repelentní přípravky proti hmyzu
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Malý bloček a tužka k event. zaznamenání důvodu použitých léků.
Po konzultaci s lékařem je vhodné doplnit domácí lékárničku o další přípravky, které slouží k osobní spotřebě jednotlivých členů domácnosti.
Nejčastěji se jedná o léky pro epileptiky, alergiky, kardiaky, astmatiky a
diabetiky. Těm ještě připravíme do lékárničky několik sáčků cukru.
Závěrem několik praktických rad pro ty, kteří se rozhodli znovu a správně
si vybavit domácí lékárničku, zkontrolovat povinné vybavení autolékárny
nebo připravit si léky na dovolenou.
1. Sepište seznam léků, které máte v lékárničce a na jednotlivé krabičky a
obaly napište červeným fixem datum spotřeby. Napište si, na co který lék
působí. 2x ročně vše zkontrolujte.
2. Přečtěte si příbalové letáky, hlavně kdy který lék užít, stavy, kdy je podání toho kterého léku zakázáno, nežádoucí účinky a množství a způsob
podání. Pozor - ne všechny léky určené dospělým jsou vhodné pro děti!
3. Na viditelné místo v lékárničce napište telefonní číslo Rychlé záchranné
pomoci 155.
Pro řidiče – autolékárny mají povinné vybavení v originálním vybavení
s koupí vozu. Doporučuji si je doplnit o některé výše uvedené přípravky
dle potřeby řidiče, zvláště profesionála.
Abyste své domácí lékárničky, autolékárny a léky na dovolené pouze
kontrolovali a nemuseli nikdy použít, to Vám přeje

Váš praktický lékař MUDr.Vlastimila Stará

SPOLKY A SDRUŽENÍ
Pomeranč
Hledání velikonočního zajíce
Je sobotní odpoledne a my se chystáme na hledání Velikonočního zajíce.
Sešli jsme se v malém počtu u sokolovny a děti ve dvou skupinách hledaly
po Mochově mapu , která je dovedla až k zajíci. Ten na ně čekal na našem
kostele, kde jim sdělil, že se mu poztrácela na kopci vajíčka. Kdo mu
jedno donese, dostane odměnu. Děti byly velice šikovné a vajíčka
zajíčkovi našly, a tak si každý odnesl malý balíček s překvapením.
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Putování za Rumcajsem
K mému velkému zklamání se na tento výlet nikdo nedostavil, takže jsem
vyrazila se svými dětmi sama. V Jičíně na nás čekala Blanka Králová s dcerou a paní Míla Valášková s dcerou Mildou, které jeli vlastním vozem. Výlet
MHD byl velice pěkný a putování bylo úžasné. Ušli jsme 15 km a zpátky
jsme jeli vlakem. Myslím, že procházka krásami naší vlasti nikomu neuškodí. Doufám, že když uspořádáme další výlet MHD, bude nějaký zájem.
Pokud i nadále zájem nebude, výlety konat nebudeme.

Pavla Červená, předseda sdružení

Tělocvičná jednota SOKOL Mochov
Dětský karneval
Na letošní karnevalové odpoledne 15. března pozval děti pohádkový
kamarád Večerníček. Jeho průvodci byli dva pohádkoví popletové, Křemílek a Vochomůrka, kteří zkoušeli děti ze znalostí večerníčkových příběhů. Trochu dalo dětem zabrat jméno tropického motýla Ibrahima, co se
pokoušel Emanuelovi odlákat Makovou panenku, ale nakonec si poradily i s touto záludností. Stejně tak i s pohybovými úkoly skřítků z pařezové chaloupky. Tak jako denně z televizní obrazovky zprostředkoval jim
Večerníček obrázky animovaných kamarádů z projektového plátna. Podle
zájmu dětí o tuto formu zprostředkování obrazu mám obavy, že galerie
budoucnosti budou závislé na elektrické energii.
12
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Dětský karneval je prostor pro dětskou zábavu, ale pro skupinu mochovského Junior aerobiku také k předvedení své sportovní práce. Děvčata
nacvičila novou sestavu a v potlesku diváků musel každý poznat, jaké
pokroky v přesnosti cviků děvčata udělala. Děvčata není přesný výraz,
protože se v Mochově našli také chlapci, kteří chtějí ukázat svou pohybovou zdatnost. A jak nám předvedl Fanoušek Ulrych i cvičitelské schopnosti, když rozhýbal všechny masky karnevalu svou vlastní sestavou.
Všechny ukázky šikovnosti a chytrosti, jak v plnění úkolů, tak v přípravě
masek, byly oceněny drobnými dárky a sladkostmi. Energii vloženou
do hezkých a dobrých věcí je potřeba neustále doplňovat, aby dětem
vydržela až do dospělosti a mohly ji předávat dál, tu fyzickou i tu
duševní.
Zorka Chocholoušová

Slet čarodějnic
V předvečer prvního májového dne se schází velcí i malí na fotbalovém
hřišti na akci „Slet čarodějnic“. Doufají, že dle starých pověstí zapudí očistným oněm zlé duchy i čáry? S dnešními vědeckými a historickými poznatky víme, že žádný oheň nezničí zlé myšlenky. Práci na očistě vlastní duše
za nás nikdo neudělá. Proto je vatra na fotbalovém hřišti 30. dubna pouze symbolické zavzpomínání na staré časy. Tu „práci“ se snažíme vkládat
do hraní s dětmi, rozvíjení jejich pohybových a myšlenkových možností,
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do radosti z jejich drobných úspěchů, do příjemného pocitu ze setkání s prima lidmi. A dospělí jsou zase jen odrostlé děti a zaslouží si také trochu legrace,
povzbuzování, výkřiky obdivu a ocenění zdařilého výkonu. To vše najdou v tradiční soutěži o penaltového přeborníka.
Přátelská setkání lidí bez rozdílu věku by neměla být výsadou organizovaných akcí. Pokusme se je přenést i do běžného života. Alespoň tím, že si
při setkání popřejeme: „Dobrý den.“ A pokud jste zastánci myšlenky očistného ohně, vzpomeňte si na něj, až si například budete zapalovat cigaretu. Ten dým vám přinejmenším očoudí brýle, určitě plíce a možná i duši,
do které se pak nevejde slunce.

Zorka Chocholoušová

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Dětský den aneb cesta z pravěku
Téma akce oslavy „Dne dětí“ se nabízí samo. Vznik zeměkoule a vznik lidstva nedá spát ani vědcům, ani výtvarníkům, ani filmařům, kteří ve filmu
„Jurský park“ naznačili, že ani obchodníkům a vojákům. Každý má svůj
směr a cíl, jak a proč po něm pátrat. Při hledání studijních materiálů jsem
narazila na větu, která mi zodpověděla, proč a jak naplníme my toto téma
do našeho „Dětského dne“: Základ lidství spočívá ve schopnosti učení,
předávání zkušeností a znalostí a v činorodé práci.
Bude užitečné, podívat se do minulosti na cestu, kterou započali naši
dávní předci, a zhodnotit obrovský kus práce, kterou lidstvo na své pouti vykonalo od první výroby nástroje k získání potravy. Rozvoj manuelní
zručnosti šel ruku v ruce s rozvojem duchovním. Společenský způsob
života, hlásková řeč a výtvarné projevy posouvaly Homo sapiens
do podoby, na kterou se dnes můžeme dívat do zrcadla.
Otázkou zůstává, zda může být lidstvo hrdo na své působení na planetě,
která mu poskytla podmínky k jeho vývoji. Nikdo nemůže být zodpovědný za víc jak šest miliard hlav, na které se lidstvo rozrostlo, ale každý může
být zodpovědný sám za sebe. A když to pak dáme dohromady…
Tělocvičná jednota SOKOL Mochov zve všechny děti i s rodiči na sokolské
hřiště v sobotu 31. května 2008 na oslavu „Dětského dne aneb cesta
z pravěku“. Dopoledne od 10.00 do 12.00 hodin si budeme vyrábět pra-
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věké nástroje, jednoduchá obydlí a
malovat jeskynní malby.
Odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin
rozjedeme výcvik samostatného lovu
potravy, sběr nehýbající se potravy,
kolektivní lov potravy a na závěr
zbaštění pečeného mamuta,
nacpaného do velikosti buřtu.
Vítejte Homo sapiens sapiens v posouvání se k dokonalosti.

Za TJ Sokol zve všechny Zorka Chocholoušová

SPORTOVNÍ RUBRIKA
KOPANÁ – TJ SOKOL MOCHOV
Vážení sportovní přátelé,
v sobotu 15. března 2008 začala pro A-mužstvo jarní část sezóny 20072008. Vedení mužstva si dalo za cíl zkusit postoupit do okresního přeboru. Do mužstva na hostování přišel střelec Koloušek a obránce Brožek
z Vyšehořovic, své hostování prodloužili Bouček a Lánský. Z mužstva
vypadl Flasar, kterého neuvolnily Kounice.
Výsledky A-mužstva v odehraných zápasech:
16.kolo:
Mochov A :
Brandýs B
2:3
(branky Douda, Koloušek; žk. Valenta D., Brožek)
17.kolo:
Kojetice
:
Mochov A
1:1
(branka Urban; žk.Valenta D.)
18.kolo:
Mochov A :
Řež
4:0
(branky Koloušek 2, Douda 2 )
19.kolo:
Mochov A volno
20.kolo:
Mochov A :
Úvaly B
5:0
(branky Šmejc, Valenta D.2, Koloušek, Mostecký; žk. Brožek)
21.kolo:
Zeleneč B :
Mochov A
1:5
(branky Douda 2, Mráček, Urban, Doležal; žk.Valenta D.)
22.kolo:
Mochov A :
Odolená Voda 2:0
(Urban 2 - žk. Bouček)
Po 22. kole má čelo tabulky tuto podobu:
1. Odolená Voda
21
15
4
2
66:24 49 bodů
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2. Mochov A
20
14
3
3
51:20 45 bodů
IV. A třída - soutěž našeho B-mužstva:
14.kolo:
Mochov B :
Bášť
1:3
(branka Šturma J.; žk. Suchý)
15.kolo:
Klíčany
:
Mochov B
4:2
(branky Šturma F.2; žk. Šturma F., Kučera J., Knotek, Jirák)
16.kolo:
Mochov B :
Toušeň
0:0
(žk. Šturma J., Krejčí, Knotek)
17.kolo:
Mratín
:
Mochov B
6:1
(branka Lánský)
18.kolo:
Mochov B :
Máslovice
2:2
(branky Just Josef, Knotek; žk. Lonský)
S aktuálními výsledky, tabulkami a referáty ze zápasů se můžete seznámit
na vývěsce v čekárně na náměstí.

Václav Moravec, sekretář FO Sokol Mochov

MOCHOVSKÝ CESTOPIS
Naši cestopisnou pouť Mochovem jsme započali na náměstí u pomníku Mistra Jana Husa a ohlédli se za jeho historií. Mochov je ale obec, která žije současností, a kromě zajímavých zákoutí s historickou hodnotou
můžeme objevovat také, co se v Mochově vyrábí, či kteří občané jsou pro
obec užiteční. Nač hledat celebrity v televizních show, když jsou pro nás
mnohem důležitější ty, které potkáváme v mochovských ulicích.
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Od pomníku Mistra Jana Husa stačí pouze přejít ulici a podívat se, co se
skrývá za těmito vraty v čísle popisném 10, před kterými se leskne cedule
s nápisem FABOK.
„Co se vyrábí ve vaší firmě?“ jsem se zeptala přímo pana Františka Boučka.
S úsměvem mi odpověděl: „Firma FABOK je na ho…“ a na můj překvapený
výraz mi vysvětlil tuto zkratku: „FA je Fany, BO je Bouček a K je kanalizace“.
Firma se zabývá výrobou techniky k čištění kanalizačních sítí, recyklaci
odpadních vod, mytí komunikací, sběru a svozu komunálních odpadů a
dalších údržbových prací, bez kterých by se dnešní civilizace neobešla.
I logo firmy obsahuje symboly pro tuto výrobu typické: ovál je tvar cisterny, kruh je průřez potrubí kanalizace a hvězdice je tryska, která ho čistí.
„A jak se zrodil nápad na právě tuhle výrobu?“ byla moje druhá otázka a
pan Bouček zavzpomínal na své začátky.
Jeho první pracovní pouť začala ve Výzkumném ústavu obráběcích strojů
a obrábění, kde „vymýšlení“ měl přímo v popisu práce, ale poklidné vody
výzkumu nebyly pro mladého bouřliváka to pravé. Další prací se seznamoval se spletí vodovodní sítě Prahy při pravidelném měření průtoku a
stavu vody ve vodojemech v Pražských vodárnách. Pak ho v roce 1981
cesta zavedla do podniku Pražské kanalizace, kde se brzy stal šéfem autodílen se starostí o 500 aut. Nedostatky vybavení vozidel pro potřeby kanalizačních sítí a nutnost nové techniky zasadilo semínko zlepšovatelství,
které mu v té době vysloužilo titul „průkopníka zlepšovatelského hnutí“.
Přišla sametová revoluce a tenhle titul už zněl poněkud archaicky, ale
zlepšování a vymýšlení nové techniky dalo vzniknout nápadu. Na začátku bylo jedno hasičské auto předělané na auto k čištění kanalizace
a v krátké době přibylo dalších 80. Spojením se zahraniční firmou
WOMA se začaly vyrábět technologie vysokých výkonů, které chyběly
na českém trhu. Konkurence nutila ke stálému zlepšování. Spolupráce s
rakouskými, německými a italskými kolegy přinášela cenné zkušenosti,
ale vedla k vlastní vývojové cestě.
Firma je v současnosti generálním dodavatelem techniky pro Pražské
vodárny a kanalizace a svou techniku dodává i do dalších firem, zabývajících se odvozem odpadu, či vodárenstvím jako např. VEOLIA, SITA CZ a.s.,
AVE CZ odp. hospodářství s.r.o. nebo Marius Pedersen a.s. Auta vybavená technikou firmy FABOK ale jezdí také po cestách slovenských, maďarských, bulharských a rumunských.
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Zdá se vám vjezd na takové auto malý? Samozřejmě se vyrábějí ve velkých dílnách v areálu bývalé „mochovské Fruty“, nyní firmy FABOK s.r.o.
Děkuji panu Boučkovi za vyprávění a vstřícnost, která nám naplnila druhou kapitolu našeho „Mochovského cestopisu“ a čtenářům za zajímavé
nápady pro další putování.

Zorka Chocholoušová

Z KRONIKY
Jednotlivé události v Mochově v knize Václava Trnky, kaplana z Bříství zapsané:
* Roku 1551 vyhořelo na sv. Havla 12 živností.
* Roku 1641 byl Mochov Švédy vypálen.
* Roku 1765 vyšel oheň v kovárně a vyhořela i hospoda. V tu chvíli převařovala slouhová v pastoušce (nyní čp. 23) máslo, na pokřik, že hoří, vyběhla ven a než se vrátila, máslo se vzňalo. V rozčilení vlila na ně vody. Máslo
vylítlo a Mochov hořel i s druhé strany. První oheň byl udušen, druhému
padla za oběť všechna stavení až po kostel.
* Roku 1767 a 1768 strašná krupobití zničila všechnu úrodu. Roku 1769
bylo takové mokro od počátku žní, že i ve stodolách obilí shnilo. Roku
1770 po jarním setí napadlo hojně sněhu, který přes 14 dní ležeti zůstal.
Všechno osení se zapařilo, a co zůstalo, zničeno opět dešti ve žních. Bída
tehdy v Mochově byla veliká, přemnoho rodin se zadlužilo, přišlo o živnosti, neb prodalo je a pryč se vystěhovalo. Roku 1772 vypukl dobytčí mor
a zůstalý dobytek mohl se prý na prstech spočítati.
* Roku 1806 udeřil blesk při nepatrné bouřce do domku hajného na hrá-
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zi, rozbil okna i kamna, popálil šestnáctiletou dceru hajného Hronka
od nohou až po život, vyhodil osmiměsíční dítě z kolébky doprostřed
světnice, omráčil všechny přítomné, ale nikoho nezabil.
* Roku 1832 sedělo tříleté dítě Anny Prknovy na hrázi u Okřínku a náhle
vzniklým vichrem do vody strženo a utonulo.
* Roku 1846, když všichni hosté na veselosti Jana Junka v hospodě tančili,
vyšel oheň v boudě na zahradě u Fr. Junka č.10, pak chytilo stavení a v půl
hodině stály všechny domy až po č.1 v jednom plameni. Mimo to vyhořely
také sádky bývalé č.44, které od té doby nestojí.
*Roku 1855 v srpnu převeliký vítr, krupobití a hřmění strašné vzniklo.
Většina stromů vyvrácena, mnoho střech shozeno, v Staré hospodě i
konírny zbořeny.

Miluše Linková, kronikářka

INZERCE

SPOLEČNOST KMV A.S.
(MATTONI, DOBRÁ VODA, PODĚBRADKA)
hledá pro svoji pobočku v Mochově
spolupracovníky na pozice:

Řidič VZV
Údržbář / Správce areálu

Úspěšným uchazečům nabízíme zázemí silné a stabilní společnosti,
dobré finanční ohodnocení a příjemný pracovní kolektiv.
Bližší informace Vám poskytnou:
p. Hron
tel.: 602 753 253
p. Dittrich tel.: 724 670 980
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NOVINKY V ROCE 2008
ZP M-A Rybářská 1694,Čelákovice, tel.326 993 355
Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou Priorix
Příspěvek na zakoupení helmy
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě
300,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží i nový pojištěnec.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA
Městský plavecký bazén Čelákovice – volný vstup
po předložení průkazky ZP M-A :
středa 18.30 – 19.30 hod., sobota 11.00-12.00 hod.
Bazén Brandýs nad Labem
na jednatelství v Čelákovicích k dispozici plavenky - 2Ks/měsíc
pro každého klienta ZP M-A

NABÍDKA PRO KLIENTY
Příspěvek na masáže, saunu
Příspěvek na cvičení
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na antikoncepci (poukázky do lékárny na veškerý sortiment)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
www.zpma.cz …………………………………………… info@zpma.cz
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ vydává:
Obecní úřad Mochov, Sokolovská 92, 250 87 Mochov
tel./fax: 326 992 457, e-mail: obecmochov@c-mail.cz
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