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REDAKČNÍ SLOUPEK
Vážení spoluobčané,
na úvod posledního letošního čísla zpravodaje mi dovolte popřát vám všem pevné
zdraví, hodně štěstí a lásky v roce 2014.
Je pro mě velkou ctí, že jsem mohl od roku 2002 vykonávat funkci místostarosty a od
června roku 2009 pak funkci starosty v mé rodné obci. Této odpovědné práci jsem se
snažil vždy obětovat maximum ze svého volného času a zvládat výkon funkce jakožto
neuvolněný, tj. vedle svého hlavního zaměstnání. V poslední době se však změnily mé
rodinné poměry a zaměstnání natolik, že v současnosti již nemohu nadále takto pokračovat a řádně zvládat náročnou funkci. Zároveň chci svůj volný čas více věnovat svým
malým dětem. Rozhodl jsem se proto dne 17. 12. 2013 rezignovat na výkon funkce
starosty.
Novým starostou byl zvolen dosavadní místostarosta pan František Bouček, kterému
přeji pevné nervy a hodně úspěchů. Nadále mu budu nápomocen spolu s ostatními
členy zastupitelstva.
Mým posledním úkonem ve funkci starosty byl podpis darovací smlouvy se společností ČEPS, a.s., která provozuje rozvodnu Čechy - střed v katastru obce Mochov. Obec
získala finanční dar ve výši 150 000,- Kč. Za tyto peníze pořídíme v roce 2014 nové
zábradlí okolo Husova náměstí.

Loučím se s vámi jako starosta a přeji krásné a pohodové vánoce.
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Ing. Ladislav Marek
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 28/2013, konané 19. 08. 2013
Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od 19:00
do 21:00 hod. Zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, Jan Turek a Milan Ptáčník byli omluveni.
Smlouva o zřízení věcného břemene – „Vedení 400 kV V454, TR Čechy střed – TR
Bezděčín“ (na dobu neurčitou)
Text odůvodnění
Společnost První inženýrská, s. r.o., Za Vackovem 2275/9, 130 00 Praha 3 je pověřena
firmou ČEPS Invest, a.s., která zajišťuje přípravu stavby pro ČEPS, a.s. k jednání o zřízení
věcných břemen k pozemkům dotčených stavbou „Vedení 400 kV V454, TR Čechy střed
– TR Bezděčín“, která je v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje přenosové soustavy.
Záměr představuje změnu posledního rozpětí elektrického vedení (stávající stavby) od
stožáru č. 401 na nový portál v R420kV TR Čechy střed. Na základě pověření předkládá
společnost První inženýrská, s. r.o. „Smlouvu o zřízení věcného břemene“. Stavbou bude
dotčen pozemek parc.č. 1564 v k.ú. Mochov, který je ve vlastnictví obce Mochov a to
na dobu neurčitou.
Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o zřízení věcného břemene,
která se týká pozemku parc. č. 1564, který je ve vlastnictví obce Mochov a pověřuje
starostu obce projednáním možnosti adekvátní kompenzace záboru obecních pozemků.
Smlouva o zřízení věcného břemene – „TR Čechy střed přeústění vedení 400kV a 220kV
(na dobu do 30. 6. 2015)
Text odůvodnění
Společnost První inženýrská, s. r.o., Za Vackovem 2275/9, 130 00 Praha 3 je pověřena firmou
ČEPS Invest, a.s., která zajišťuje přípravu stavby pro ČEPS, a.s. k jednání o zřízení věcných
břemen k pozemkům dotčených stavbou „TR Čechy střed přeústění vedení 400kV a 220kV“,
která je v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje přenosové soustavy. Záměr představuje změnu posledního rozpětí elektrického vedení Vedení 400 kV V454, TR Čechy střed
- Bezděčín (stávající stavby) od stožáru č. 401 na nový portál v R420kV TR Čechy střed. Po
dobu rekonstrukce v R420kV bude nutné provizorně přeložit poslední rozpětí od stožáru
č. 401 do pole č. 05 R420kV, při čemž budou vodiče přetínat předmětný pozemek a dle
zákona je nutné na dobu do 30. 6. 2015 zřídit na pozemku dočasně věcné břemeno. Na
základě pověření předkládá společnost První inženýrská, s. r.o. „Smlouvu o zřízení věcného
břemene“. Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 1564 v k.ú. Mochov, který je ve vlastnictví
obce Mochov a to na dobu do 30. 6. 2015.
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Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o zřízení věcného břemene, která
se týká pozemku parc. č. 1564, který je ve vlastnictví obce Mochov a pověřuje starostu
obce projednáním možnosti adekvátní kompenzace záboru obecních pozemků.
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 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.
Schválené usnesení
Na základě dosavadní bezúhonnosti při plnění povinností spojených s nájmem schvaluje
zastupitelstvo obce Mochov dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 31. 03. 2010.
Sjednaná doba nájmu na dobu určitou, se prodlužuje o šest měsíců od 01. 09. 2013
do 28. 02. 2014.
Dodatek č. 1 - Splašková kanalizace v obci Mochov 4. a 5. etapa
Text odůvodnění
Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Splašková kanalizace v obci Mochov 4. a 5.
etapa“ se upravuje znění čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s danou problematikou.
Dodatek č. 2 - Splašková kanalizace v obci Mochov 4. a 5. etapa
Text odůvodnění
Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo na stavbu „Splašková kanalizace v obci Mochov 4. a 5.
etapa“ se upravuje znění čl. 3. Termíny a místo plnění a doplňuje čl 6 Majetkové sankce.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s danou problematikou.
Mandátní smlouva – Kanalizace Mochov – 4. a 5. etapa
Text odůvodnění
Pro splnění podmínek při žádosti o dotaci na dostavbu 4. a 5. etapy kanalizace, bylo
zjištěno, že součástí žádosti o dotaci musí být uzavřena Mandátní smlouva o provádění
inženýrských činností při přípravě stavby a výkon občasného technického dozoru
investora při realizaci stavby. Předkládám proto návrh mandátní smlouvy mezi Obcí
Mochov a firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s danou problematikou.
Diskuze
• Ladislav Marek – v pátek 23. 8. 2013 proběhne schůzka zastupitelů na vyhodnocení
předaných návrhů na znění smluvního zajištění akce kanalizace
• Zdeňka Jarošová – dotaz na personální změny (odchod pedagoga) v MŠ, zda je
personálně zajištěn provoz v nadcházejícím školním roce, zda nebude potřeba
obecní byt
• František Bouček – dle informace paní ředitelky je od září provoz zajištěn
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Výpis ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva č. 30/2013, konané 17. 10. 2013
Zasedání Zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v době od
19:00 do 21:30 hod. Zasedání se zúčastnilo všech 11 zastupitelů.
Čerpání rozpočtu k 30. 9. 2013
Text odůvodnění
Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Splašková kanalizace v obci Mochov 4. a 5.
etapa“ se upravuje znění čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s danou problematikou.
Úprava rozpočtu č. 2 na rok 2013
Text odůvodnění
Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k 1. 10. 2013. Rozpočet zůstává nadále
vyrovnaný a to ve výši 34 000 632,- Kč. Příjmy v úpravě č. 2 oproti úpravě č. 1, byly
zvýšeny o 1 078 695,- Kč, tyto příjmy byly převedeny do kapitálových rezerv. Výdaje
zůstaly ve stejné výši jako v úpravě č. 1.
Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2013.
Jmenování inventarizačních komisí
Text odůvodnění
Na základě Směrnice č. 1/2012 o inventarizaci majetku je nutno jmenovat inventarizační komise.
Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12.
2013 a schvaluje:
– předsedou ústřední inventarizační komise Ing. Ladislava Marka, členy komise
Jana Turka a Jana Rangla;
– předsedou inventarizační komise pro obecní úřad Mochov Jitku Frydrychovou,
členy komise Alici Moravcovou a Stanislavu Boháčovou;
– předsedou inventarizační komise pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Mochov Marii Chrobákovou, členy komise Miroslavu Kverkovou, Kateřinu Havrdovou a Jaroslava Kohouta;
– předsedou inventarizační komise pro příspěvkovou organizaci Základní škola
Mochov Vlastu Pexovou, členy komise Mgr. Andreu Koubíkovou, Mgr. Věru Kašparovou a Jana Rangla;
– předsedou inventarizační komise pro Školní jídelnu Mochov Evu Krmenčíkovou,
členy komise Marii Chrobákovou, Marii Nimsovou a MUDr. Vlastimilu Starou.
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby – „Mochov-kNN ul. Sokolovská, Tylova - obnova“
Text odůvodnění
Firma K. UHLÍŘ s.r.o., Havlíčkova 894, Čelákovice připravuje pro ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Děčín žádost o vydání stavebního povolení stavby zařízení distribuční soustavy kabelové
vedení NN na stavbu „Mochov-kNN, ul. Sokolovská, Tylova – obnova IE-12-6000459/01“.
Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 1503 v k.ú. Mochov, který je ve vlastnictví obce
Mochov. Firma K. UHLÍŘ s.r.o., Havlíčkova 894, Čelákovice předkládá „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby“.
Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu stavby číslo IE-12-6000459/01, která
se týká pozemku parc. č. 1503, který je ve vlastnictví obce Mochov a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy za podmínky jednorázové finanční náhrady za zřízení
popsaných práv ve smlouvě uvedených na dotčené nemovitosti a to ve výši 2 500 Kč.
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině MŠ Mochov, okres Praha
– východ ze dne 04. 11. 2011
Text odůvodnění
Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor školství, mládeže
a sportu došlo s účinností od 01. 09. 2013 ke změně zápisu v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení. S účinností od 1. 9. 2013 došlo k navýšení kapacity Mateřské
školy Mochov, okres Praha – východ na 51 dětí a k navýšení kapacity stravovaných ve
školském zařízení na 132 strávníků. Z tohoto důvodu je dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů nutné dodatkem
aktualizovat zřizovací listinu příspěvkové organizace, tak aby odpovídala skutečnosti.
Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Mateřské
školy Mochov, okres Praha – východ ze dne 4. 11. 2011 a dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 1 schvaluje.
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ve fázi realizace stavby
Text odůvodnění
Při provádění stavby Kanalizace Mochov IV. a V. etapa bude mj. nutné dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (informovat o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, která vznikla na staveništi, upozorňovat na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, sledovat provádění prací na staveništi se
zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a mnoho dalších úkonů). Předkládám proto návrh smlouvy mezi Obcí
Mochov a koordinátorem BOZP Ing. Ondřejem Paterou, se sídlem Slivínko 24, 294 78
Dolní Slivno. Výkon činnosti koordinátora BOZP je povinný ze zákona.
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Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi realizace stavby mezi obcí Mochov, jako zadavatelem
stavby a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ing. Ondřejem Paterou se sídlem Slivínko 24, 294 78 Dolní Slivno a pověřuje místostarostu obce
podpisem této smlouvy s cenou za prováděné činnosti ve výši 16 500 Kč/měsíc bez DPH.
zdrželi se: Zdeňka Jarošová, Milan Ptáčník
Smlouva o dílo č. 130901 – zajišťování projektových činností – výkonů autorského
dozoru projektu stavby: „Výstavba kanalizace obce Mochov 4. a 5. etapa
Text odůvodnění
Při jednání na OÚ v Mochově byl dohodnut postup při zajišťování projektových činností
– výkonů autorského dozoru projektu stavby – „Výstavba kanalizace obce Mochov 4. a 5.
etapa“. Předkládám proto návrh Smlouvy o dílo č. 130901 mezi Obcí Mochov a firmou
INPREST, spol. s r.o., se sídlem Vaňkova 735/16, 198 00 Praha 14.
Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o dílo č. 130901 mezí obcí Mochov, jako
objednatelem a zhotovitelem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem Vaňkova 735/16, 198
00 Praha 14 a pověřuje místostarostu obce podpisem této smlouvy za úplatu za činnosti
v rozsahu čl. III. smlouvy ve výši 15 000 Kč za 1 měsíc (25 hod. x 600 Kč) bez DPH.
zdrželi se: Zdeňka Jarošová, Milan Ptáčník
Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 843/1 v k.ú. Mochov
Text odůvodnění
Byla předložena žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 843/1 v k.ú. Mochov. Požadovaná výměra k odkoupení činní celkem 2166,75 m². Žadatelé chtějí část předmětného pozemku odkoupit z důvodu, že se jedná o sousedící pozemek s pozemky v jejich vlastnictví.
Neschválené usnesení
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů prodat nemovitý majetek obce - část pozemku v rozsahu předložené žádosti
parc. č. 843/1 v k.ú. Mochov o výměře 2166,75 m² za minimální cenu ve výši 500,- Kč/1
m². Zadavatel Obec Mochov si vyhrazuje právo vyhlášení záměru zrušit i bez uvedení
důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout.
Všichni zastupitelé byli proti navrženému usnesení.
Záměr obce – pronájem nemovitého majetku – pozemky parc.č. 822, 839 a 842/1
v k.ú. Mochov
Text odůvodnění
Dne 30. 09. 2013 skončila platnost Nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Mochov a ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. na pronájem pozemků k provozování
zemědělské výroby. Předmětem nájmu byly pozemky parc. č. 822, 839 a 842/1 v k.ú. MoROČNÍK 7, PROSINEC 2013, ČÍSLO 4
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chov zapsané v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Mochov na LV č. 10001.
Z důvodu skončení Nájemní smlouvy je vhodné vyhlásit záměr obce na pronájem nemovitého majetku, tak aby pozemky dále mohly sloužit k provozování zemědělské výroby.
Schválené usnesení
Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením
§ 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
pronajmout nemovitý majetek obce – pozemek parc. č. 822 o výměře 44 500 m², pozemek
parc.č. 839 o výměře 35 191 m² a pozemek parc. č. 842/1 o výměře 11 994 m² v k.ú. Mochov.
Doba nájmu bude uzavřena na dobu určitou – 5 (pěti) let. Minimální nájemné za 1 ha bude
činit 5 000,- Kč/rok. Zadavatel Obec Mochov si vyhrazuje právo vyhlášení záměru zrušit i bez
uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout.
zdrželi se: Jitka Frydrychová, Vlastimila Stará
Diskuze
• Jan Turek – informace – Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení za 2. čtvrtletí 2013
– zápis bude předložen na příštím zastupitelstvu
• Milan Ptáčník – rezignuje na členství ve Finančním výboru – Odůvodnění: Finanční výbor
podle jeho názoru dlouhodobě neplní svou kontrolní funkci, neexistuje plán kontrol a ani
samotné pravidelné kontroly nakládání s obecními finančními prostředky neprobíhají.
• Vlastimila Stará – zahájení adventu – rozsvícení stromečku dne 1. 12. 2013 – akce potřebné pro hladký průběh podvečera jsou zajištěny
• František Bouček – proběhla pochůzka po objektech týkajících se kanalizačních přípojek
v ulicích Tylova a Dr. Nejedlého
• František Bouček – problematika kolaudace komunikace na Slunečních zahradách, která
dosud neproběhla – problém s veřejným osvětlením a úklidem
• František Bouček – schůzka rodičů v MŠ – problematika nástěnky
• František Bouček – problematika kanalizace v ulici Na Zátiší – pozemky nejsou obce
• František Bouček – informace – projekt na chodník v ulici Sokolovská – proběhlo nabídkové řízení ze 3 firem – otvírání obálek – vybrána byla firma Šnajdr stavby Mělník s.r.o.
• Ladislav Marek – informace o výběrovém řízení na pozemek
• Ladislav Marek – informace o budování optické sítě Czelanet o.s. – chybí propojení na
hlavní přípojné místo – souvisí to s realizací osvětlení obce
• Zdeňka Jarošová – navrhla rozšířit vybavení hřbitova o konve na zalévání
Výpis připravil Milan Jirsák
Kanalizace
Výstavba kanalizace probíhá podle plánu. V současné době se pracuje v Tylově ulici,
práce by měly být ukončeny koncem roku 2013, případně v prvních 14 dnech následujícího roku. Vše záleží na povětrnostních podmínkách. František Bouček, místostarosta
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Václav Dragou

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

87 let Věra Fundová

70 let Milan Pospíšil

70 let František Kalaš

70 let Josef Černý

93 let Marie Junková

75 let Olga Klinderová

85 let Helena Krejčová

Přejeme Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Zkrátka všechno dobré, přátelé!
ROČNÍK 7, PROSINEC 2013, ČÍSLO 4
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Rozsvícení vánočního stromu a kostela Sv. Bartoloměje.
Již počtvrté jsme se sešli na náměstí přivítat advent rozsvícením vánočního stromu a kostela.
Na 16:00 bylo připravené ozvučené jeviště, byl postavený betlém, stánky s vánočními cukrovinkami a s vánočním zbožím, s korálky a s pečenými kaštany. Myslivci a rybáři ukrývali své
dobroty před nedočkavými strávníky a program mohl začít. Děti z mateřské školky krásně
přednášely a zpívaly a za svá vystoupení sklidily nadšený potlesk. Stejně tak děvčátka, která
cvičila zumbu, byla odměněna bouřlivými ovacemi. Děti ze základní školy předvedly pásmo
O čtvero ročním období, které zakončily povídáním a zpěvy o vánočním čase. Na závěr svého
vystoupení zpívaly koledy a bylo vidět, že dojaté publikum zpívalo s nimi. Potlesk nebral
konce. Kulturní program důstojně ukončilo kytarové duo mladých mužů z Mochova, kteří
přednesli vánoční koledy, zase trochu v jiném provedení. Všichni účinkující dostali dárkový
balíček s ovocem, perníkem, čokoládou. Přiblížila se hodina sedmnáctá a pan starosta, spolu
s dětmi i dospělými, odpočítával čas rozsvícení. Tři-dva-jedna a stromy a kostel se rozzářily,
advent v Mochově začal.
Celý podvečer se vydařil. Děti se radovaly z koníků, kteří je vozili po Mochově, postálo se
u betlému, všichni si pochutnávali na výtečné rybí polévce a gulášku z divočáka, ve skupinkách se diskutovalo, potkávali se a popovídali si blízcí i vzdálení sousedé i lidé, kteří se ani
nemají čas za celý rok setkat.
Potlesk a poděkování za přípravu slavnostního podvečera patří všem účinkujícím, partě
technických pracovníků, zvukařům, majitelům betléma, stánkařům, kuchařům, zkrátka všem,
kteří se podíleli na slavnostní náladě prvého adventního dne.


Za KaS komisi OÚ Mochov MUDr. Vlastimila Stará

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Měsíc říjen v naší škole
V rámci projektu „Jak se známe“ jsme se všichni sešli 3. 10. v 18 hodin večer ve škole. K večeři
jsme si opekli u ohýnku špekáčky a potom jsme si zahráli různé seznamovací hry. Chtěli
jsme hlavně do naší školní rodiny uvést nové nejmladší kamarády z první třídy. Při hrách
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jsme si společně užili spoustu
legrace. Zpívali jsme, soutěžili,
plnili různé úkoly a nacházeli
nové kamarády. Po večerní hygieně jsme se uložili ve svých
třídách ke spánku. Nechyběla
samozřejmě ani četba nebo
poslech pohádek na dobrou
noc. V 7 hodin ráno jsme měli
budíček, umyli jsme se, vyčistili si zuby, zabalili si všechny
věci a společně posnídali. V 8
hodin už jsme seděli v lavicích
připraveni na vyučování.
Den strašidel ve škole
28. 10. byl státní svátek a 29. - 30. 10. jsme měli podzimní prázdniny. Byl tedy dostatek času
na to, abychom si připravili strašidelné převleky a masky na „Svátek duchů a strašidel.“ Když
jsme přišli 31. 10. v těchto maskách do školy, mnozí jsme se vůbec nepoznali a někteří z nás
vypadali hrůzostrašně. Aby ten den byl opravdu zajímavý a pestrý, pozvali jsme k nám „Divadlo jednoho herce“ z Hradce Králové a zhlédli divadelní představení: „O zlaté rybce“. Tím
ale náš strašidelný den neskončil. V 16 hodin za námi do školy přišli rodiče a začalo velké
dýňové vyrábění strašidel. Sešlo se nás tolik nadšenců, že jsme se ani nevešli do školní jídelny.
Když jsme potom vyrobená strašidla rozsvítili a vystavili večer venku kolem budovy, byl to
opravdu kouzelný pohled.
Helena Klučinová

ROČNÍK 7, PROSINEC 2013, ČÍSLO 4
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Základní škola Mochov a charitativní činnost
Dobročinnost je krásné slovo. Jejím projevem nejsou slova, ale činy. Někteří lidé, ať dospělí
nebo děti, strádají a potřebují pomoc nás ostatních – těch šťastnějších. To si uvědomujeme a myslíme si, že každý by měl alespoň občas podle svých možností někomu pomoci.
A k tomu se snažíme vést i naše žáky.
Již několik let spolupracujeme s občanským sdružením CPK-CHRPA. Tato organizace se zabývá nákupem a výcvikem koní - terapeutů pro zdravotní ústavy a léčebny v celé České
republice. Také se snažíme přispět Fondu Sidus, který z výnosů sbírek pomáhá vybavovat
Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Motole. Další naší charitativní aktivitou je pomoc
Občanskému sdružení Život dětem. Vybraná částka byla tentokrát věnována na částečnou
úhradu invalidních vozíků a rehabilitačních pomůcek pro handicapované děti. Všechny
tyto sbírky probíhají formou prodeje drobných předmětů - záložek, pohlednic, magnetek ...
Dva roky jsme také sbírali víčka od PET lahví. Pytli plnými víček jsme pomohli handicapované
dívce k získání pomůcek, které jí pomáhají v boji s jejím postižením.
V prosinci 2012 jsme se poprvé pokusili uspořádat sbírku obnošeného ošacení pro Diakonii
Broumov. Tentokrát nebyla tato akce určena jen pro naše žáky a jejich rodinné příslušníky, ale
pomoci mohli i ostatní obyvatelé Mochova. Protože byl o tuto sbírku velký zájem, pokusíme
se ji před Vánoci zopakovat i letos.
Vlasta Pexová, Andrea Koubíková
Adopce zvířátka
V září jsme se ve škole rozhodli, že uspořádáme sbírku a adoptujeme si zvířátko z pražské ZOO. Paní učitelka nám připravila průhlednou kasičku, abychom viděli, jak nám v ní peníze přibývají. Akce byla dobrovolná, každý mohl věnovat libovolnou částku. 24. října jsme sbírku ukončili. Podařilo se nám nashromáždit 2 053,- Kč.
Na další den pro nás paní učitelky připravily volby: měli jsme volební urnu i volební lístky se seznamem zvířátek, která bychom si za naše 2 000, mohli adoptovat. Všichni jsme
byli napnutí, jak naše „školní volby“ dopadnou. Nejvíce hlasů získala opička MAKI TRPASLIČÍ.
Už se těšíme, až se na ni pojedeme na jaře do ZOO podívat.


Aneta Sekaninová, Lucie Benešová
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SPOLKY A SDRUŽENÍ
Zprávy MS Českého červeného kříže Mochov
Páteční tvořivé podvečery
Předposlední pátek v listopadu a první pátek v prosinci se v prostorách Autoškoly sešlo
několik mochovských žen všech věkových kategorií, od mladých slečen až po babičky
a prababičky. Všechny rády něco tvoříme, zajímáme se o různé tradiční techniky, zapomenutá řemesla, ale i o moderní postupy práce s papírem, textilem, zajímáme se o práci
s přírodními materiály a též se chceme přiblížit k dokonalosti předmětů vyrobených
dřívějšími řemeslníky.
Tentokrát jsme pod vedením lektorky výtvarné výchovy ing. Zdeny Matoušové Skálové
vyráběly vánoční ozdoby, různá vánoční přání, ozdoby na okna a papírové andělíčky.
Zájem byl takový, že v pátek 6. prosince jsme se musely rozdělit a pracovat od 16:00
a potom od 18:00 hod, jinak bychom se do učebny nevešly. Věkový rozdíl mezi námi byl
velký, ale to neubralo na přátelské atmosféře na všech lekcích. Přišly mezi nás i mladé
maminky, které se do Mochova přistěhovaly, navázala se nová přátelství a společně
s lektorkou jsme si všechny slíbily, že se budeme takto setkávat třebas každý poslední
pátek v měsíci. Sledujte proto internetové stránky a vývěsní místa obce, kde budeme
zveřejňovat pozvánky.
MUDr. Vlastimila Stará

ROČNÍK 7, PROSINEC 2013, ČÍSLO 4
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Podzimní hudební odpoledne
Jako každý podzim se letos uskutečnilo hudební vystoupení hudby Pro náladu kapelníka
Švancary z Čelákovic. Tentokrát byli muzikanti nadšeni, protože přišlo hodně seniorů,
několik mladých lidí i dvě holčičky. Pro ně našli muzikanti několik písniček, které si s námi
s chutí zazpívaly. Zpívaly se nejenom dětské, ale i semaforské, westernové i filmové
melodie. Po skončení vystoupení mi pan kapelník říkal, jak je rád jako muzikant, že jsme
si odpoledne užili, zazpívali si, popovídali a trošku zapomněli na starosti všedních dnů
a že je pro něho velkou ctí pro nás opakovaně hrát. A měl pravdu. Moc se nám naše
hudební odpoledne líbilo.
Další koncert se uskuteční zase na jaře.

MUDr. Vlastimila Stará

Rybářské sdružení Mochovská vydra
Výlov Žehuňského rybníka
Dne 16. října byli zástupci mochovského rybářského spolku Mochovská vydra - J. Šafr,
F. Vraný a S. Formánek na výlovu Žehuňského rybníka. Výlov byl bohatý, ryb se vylovilo
o mnoho víc než v minulých letech. Tak jako každý rok jsme přivezli kapry do místního
rybníka Chudomel. Že jsme jich
mohli přivézt více, je též díky dotaci z Obecního úřadu.
Rybník v Žehuni se nachází nedaleko Poděbrad a je jedním
z nejstarších v Čechách a zároveň největší ve středočeském
kraji. Rozloha vodní plochy je
258 ha, ale celková plocha činí
300 ha a je prohlášen za chráněné území. Ryby se zde loví od
roku 1497, kdy byl rybník dobudován. Ryby z tohoto rybníka
jsou vyhlášené svou kvalitou a
chutí. K tomu přispívá i řeka Cidlina, která protéká celým rybníkem a dává mu další rekord tím,
že s délkou 5,5 km je nejdelším
rybníkem v ČR.
A kapři, které si letos objednáváme v Mochově na vánoční stůl,
pochází právě z tohoto rybníka.

Stanislav Formánek
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Základní kynologická organizace Mochov
Memoriál Ing. Františka Starého
Dne 4. listopadu 2012 nás navždy opustil jeden
ze zakladatelů a dlouholetý člen naší organizace, člověk otevřeného srdce, Ing. František Starý.
Na jeho počest, i jako vzpomínku na výjimečného člověka, jsme se rozhodli pořádat kynologický závod, který ponese jeho jméno.
Letos, 9. listopadu, proběhl 1. ročník memoriálu.
Psi se svými psovody závodili v kategoriich ZM (zkouška základního minima) a ZVV1
(zkouška všestranného výcviku 1. stupně). Celý závod provázela pohodová atmosféra
a František by s námi byl určitě spokojen.
Umístění na medailových místech v jednotlivých kategoriich:
Kategorie ZM
1. Marie Landová / Zaira
2. Monika Křenová / Dasty
3. Nikola Wágnerová / Ruby
Kategorie ZVV1
1. Ludmila Jeřábková / Dina
2. Václav Krucner / Laura
3. Renata Wágnerová / Akichita

Více fotografií a informací na našich
stránkách www: ZKOMochov.wbs.cz
ROČNÍK 7, PROSINEC 2013, ČÍSLO 4
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Díky naším sponzorům si každý soutěžící odnesl hezké dárky a pejskové něco dobrého
na zub.
Děkujeme sponzorům: firmě Kovářství a zámečnictví Bohumil Carda, manželům Liškovým - Obchodní činnost, Veterinární ambulanci – manželům Myslivečkovým, MVDr.
Martině Zahradníkové, pí. Renatě Hrubé, MUDr. Vlastimile Staré a její rodině za krásné
ceny pro vítěze, výborné pohoštění, neutuchající přízeň a všem členům za drobné dárky
a pomoc při přípravě pohoštění a organizace závodu.
V tomto adventním čase bychom Vám všem rádi popřáli krásné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v nadcházejícím roce 2014.
Výbor ZKO Mochov



ZPRÁVY Z KNIHOVNY
„Čtení je nejlepší lék proti stresu, ty chvilky nesmírně posilují tělo i hlavu“.
Končí nám podzim a začínají dlouhé večery. Máme u nás v Mochově pěknou knihovnu,
kde si můžete vybrat takovou knihu nebo časopis, který Vám zpříjemní dlouhý zimní večer.
Z nových knížek,které jsou nyní na literárním trhu aktuální, Vám nabízíme knihu Johna
Irvinga - V jedné osobě. Tento spisovatel napsal Pravidla moštárny nebo Svět podle Garpa,
které máme také. Dále máme od Bridget Asherové Láska v Provenci, příběh ze starého
kamenného domu o lásce, o báječných lidech, o vytříbené kuchyni, o tom, jak lze hojit
nešťastnou duši po provensálsku. Z dalších titulů - již třináctou knihu Ivanky Deváté Jak
jsem se zbláznila. Je o tom, že i v blázinci není o humorné situace nouze. E. Peters - Faraonova pomsta, R. Thomasová - Kašmírový šál, Ulička hanby od spisovatele Vondrušky
a poslední knihu M. Vievega Můj život po životě. Pro ty, kteří rádi cestují s dětmi, máme
krásné a poutavé publikace Výlety s dětmi po severních Čechách, s recepty na výlety do
Hřenska, Děčína, do Úštěku. Novinkou je také detektivka Kocour z Montmartru. Máme
všechny tři díly populárních knih E. L. Jamese Padesát odstínů… Mnoho inspirací pro
vánoční čas najdete u nás v časopisech, v knížkách a encyklopediích.
Přijďte se do knihovny třeba jenom podívat, vždy každou středu od 15 do 19,30 hod.
Když se podíváte, třeba neodoláte a nějakou knížku pro potěšení duše si vyberete. Starším občanům donesu seznamy knih a potom vybrané knížky domů. Hlavně mochovské
děti všech věkových kategorií najdou v knihovně plno krásných knížek a encyklopedií
k poučení a k dalšímu studiu.
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Hezké Vánoce s knížkou a vše nej do roku 2014 přeje Květa Vokounová, knihovnice.
MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVY ZE SOKOLA MOCHOV
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych u příležitosti blížícího se
konce roku na několika řádcích shrnul
činnost TJ Sokol Mochov v roce 2013.
Kromě již standardního zajišťování fungování všech oddílů (viz zprávy z činnosti
jednotlivých oddílů níže) a údržby majetku (sokolovna, fotbalové hřiště, hřiště Na
Hrázce) se nám po několika desetiletích
podařilo vyvoláním jednání a po splnění
všech podmínek úspěšným bezúplatným
převedením od státu ČR získat do majetku ¾ fotbalového hřiště. Zbylá ¼ pozemku
patří soukromým majitelům, s kterými jsme v kontaktu a ve spolupráci s Obecním úřadem vyjednáváme o možnostech odkupu nebo dlouhodobého pronájmu. Po získání
dotace od Obecního úřadu se nám podařilo také vybudovat oplocení nohejbalového
hřiště a přilehlého přístřešku, který by měl sloužit jak našim oddílům a při námi organizovaných akcích, tak veřejnosti, která navštěvuje hřiště Na Hrázce. V příštím roce
bychom rádi pokračovali v úpravách na tomto hřišti směrem k multifunkčnímu využití
pro volný čas.
Na objektu sokolovny probíhají průběžně opravy a naším cílem je vrátit do těchto prostor sportovní a kulturní aktivity a nabídnout tak využití všem spoluobčanům a spolkům.
Bohužel jsme ve všech směrech samozřejmě limitováni objemem finančních prostředků,
proto bych tímto chtěl zároveň poděkovat všem, kteří se nějak finančně podílejí na fungování TJ Sokol Mochov, tedy hlavně Obecnímu úřadu, f. Jokey, f. Universal Transport,
f. Fabok, f. DM Design a všem, kteří se nějak aktivně podílejí na organizaci a fungování
naší Jednoty.
Za TJ Sokol Mochov bych Vám všem rád popřál příjemné svátky, úspěšný rok 2014 a pokud byste se rozhodli nějak zapojit do činnosti v naší Jednotě, budeme samozřejmě rádi.




Karel Mrňa

Starosta TJ Sokol Mochov
www.tjsokolmochov.wz.cz
ROČNÍK 7, PROSINEC 2013, ČÍSLO 4
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Oddíl kopané
V podzimní části sezóny mužstvo dospělých sehrálo 11 zápasů.
Z toho jsme jen 1x vyhráli, 3x remízovali a 7x prohráli - počet bodů
6 a skóre 18:36 (doma 1-3-2 skóre 12:20 a 6 bodů, venku 0-0-5
skóre 6:16 a 0 bodů). Obsadili jsme 10. místo.
Střelci podzimu: Na 18 brankách se podílelo 10 hráčů: 3 – Kohout,
Suchý D., Šturma J. 2 – Suchý M. st., Konopík, 1 – Suchý M. ml.,
Kučera J., Šturma F., Svoboda, Kučera M.
Sezóna byla z naší strany celkově špatná. Začalo to dobře výhrou doma s Přišímasy. Pak
přišly doma dva propadáky (0:5 Křenice, 2:7 Světice) a celkové 3 remízy doma (Babice
2:2, kde jsme dotahovali, 2:2 s Pacovem a ztráta s Radošovicemi 3:3, kdy jsme vedli 12
minut před koncem 3:1). Venku jsme nezískali vůbec nic a skóre 5:14. Celkem jsme vyhořeli na neproměňování ani těch nejvyloženějších šancí. V mnoha šancích nás podržel
brankář Just, i když také on si vybral slabší chvilky.
Co se týče přípravky, ta hrála svou soutěž turnajově. Sehrála 6 turnajů a naše 2 mužstva
skončila na 5. a 6. místě.
5. Sokol Mochov A

7 vítězství a 2 remízy, skóre 53:115 a zisk 23 bodů

6. Sokol Mochov B

7 vítězství, skóre 45:124 a zisk 21 bodů

Střelci přípravky Sokola Mochov
15 – Kruška Jan
13 – Ptáčník Ondřej
11 – Ptáčník Matěj
10 – Loskot Vít
9 – Moravec Jan, Kopecká Martina,Kruška Jakub
8 – Linka Marek
5 – Holub Tomáš
4 – Kasl Michal
2 – Liška Jan, Topol Filip
1 – Hejna Martin
Mužstva dětí se měsíc od měsíce zlepšují, v polovině podzimní sezóny jedno mužstvo
figurovalo dokonce na 3. místě. Jenže potom jsme na zápasy jezdili v malém počtu a našim hráčům docházely síly. Je škoda, že se některé děti přihlásí na fotbal a pak nechodí
a nechají své kamarády „ve štychu“. Doufám, že na jaře se to zlepší.
Chtěl bych všem popřát hezké Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2014.
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Oddíl ledního hokeje
V právě probíhající sezóně 2013/2014, která je již osmou v obnovené činnosti ledního hokeje
pod hlavičkou TJ Sokol Mochov a která se z důvodu rekonstrukce zimního stadionu v Poděbradech hraje již třetí sezónu na ZS v Nymburku. Po šesti výhrách v řadě jsme byli bohužel dvakrát
poraženi, nutno uznat že oprávněně, jelikož se jednalo o soupeře z prvních příček tabulek
sezón předchozích. Držíme tak stále ale naději na umístění v první trojce ze všech dvanácti
účastníků soutěže. Všechny podrobnosti a zajímavosti z probíhající a i z uplynulých sezón a let,
kdy Mochov pojilo něco s ledním hokejem, můžete vidět na www.sweb.cz/hcsokolmochov
Rádi Vás také uvidíme na zimním stadionu při našich napínavých utkáních!
Karel Mrňa
Oddíl nohejbalu
Oddíl nohejbalu má za sebou, popravdě řečeno, nepříliš vydařenou přeborní sezonu (oproti
očekávání). V okresním přeboru jsme skončili celkově na 9. místě, s třemi vítězstvími a pěti
porážkami a s vyrovnaným skóre 28:28 počtu odehraných setů. Stále se potýkáme se slabou
účastí na trénincích i zápasech a tomu odpovídá i celkové umístění.
Naopak, co se velice povedlo, je uspořádání již tradičního turnaje Mochovskej Kap Cup,
jehož již 4. ročník proběhl v červenci.
Zveme všechny zájemce o tento krásný sport: „Přijďte si kopnout“.

Kryštof Krucký

Oddíl všestrannosti
Oddíl všestrannosti po celý rok zajišťoval cvičení žen a dětí. Náčelnice Jednoty Míla Valášková zprostředkovává ženám různá relaxační cvičení a organizuje nácviky na sletové
akce pořádané ČOS a jejími župami. Pro rozšíření cvičební nabídky absolvovala i kurzy
a semináře zdravotního cvičení, které pořádá Župa Barákova pro neustálé vzdělávání
svých cvičitelů.
Oddíl všestrannosti nabízí kromě pondělního cvičení žen i cvičení rodičů s dětmi v úterý
a cvičení aerobiku pod vedením paní Pavlíny Kohoutové ve středu. Spolupracuje také
s lektorkou cvičení ZUMBA paní Helenou Konopíkovou a technicky zaštiťuje její cvičení pro
ženy v úterý a pro děti ve čtvrtek. Se všemi cvičebními hodinami oddíl počítá i v roce 2014.
V letošním roce se ženy z oddílu všestrannosti zúčastnily župního sletu v Roudnici nad
Labem pod názvem „Sokolové pod Řípem“ a zacvičily ve dvou skladbách: „Česká suita“
(skladba XV. všesokolského sletu) a v nově secvičené skladbě Waldemariána na písničky
Waldemara Matušky se cvičebním náčiním – trekovou holí. V závěru roku se tato skupina již začíná seznamovat na župních seminářích s další společnou skladbou „Společně
v pohybu“, tentokrát připravovanou pro XV. Světovou Gymnaestrádu v Helsinkách v roce
2015. V témže roce se chce zúčastnit i akce v Plzni, v rámci programu k vyhlášení Plzně jako
„Evropského hlavního města kultury 2015“. Trikoloru svátku cvičení doplní mochovské
ženy v roce 2015 ještě účastí na sokolské akci v Brně „Sokolské Brno“.
Zveme další ženy a děti ke společnému cvičení. Uděláte něco pro své zdraví a poznáte, že
i společné zážitky mají léčebné účinky.
Milena Valášková, Zorka Chocholoušová
ROČNÍK 7, PROSINEC 2013, ČÍSLO 4
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Zimní akce v Mochově
26.12. 2013 - Kostel Sv. Bartoloměje

Vánoční zpívání

Leden 2014 - poslední pátek v měsíci

Tvořivý podvečer

Březen 2014 - poslední pátek v měsíci

Tvořivý podvečer

Březen 2014 - salonek hotelu Bouček

Jarní koncert

Páteční tvořivé podvečery
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