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Nejdůležitější body:
> Základní umělecká
škola Stochov
> Stochovské sídliště
> Ohlédnutí za kulturou

PŘEDVÁNOČNÍ TRH A ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V PÁTEK 29.11. 2013
V 10,00 HOD. NA MÍROVÉM
NÁMĚSTÍ ZAČÍNAJÍ
PŘEDVÁNOČNÍ TRHY A OD
16,00 HOD. SE ROZSVÍTÍ
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VZPO
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

která se uskuteční ve velkém sále DK Stochov v úterý 19.11. 2013 od 17,00 hodin.
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

VÝSLEDKY VOLEB DO PARLAMENTU ČR
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

VÝSTAVBA STOCHOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ (6)
Nu, a jsme u oné, v minulém čísle avizované mapy. Pokusil jsem se v ní znázornit
časový průběh, říkejme tomu první etapy,
výstavby stochovského sídliště. V podstatě
se jedná o jeho východní část bez bloků 99
a 99a, bez dvojdomků a bez bývalých jeslí
(dnes dětský domov), které byly postaveny
později a k nimž se ještě v našem povídání
dostaneme. Bíle jsou v ní uvedena bývalá
označení bloků, tak jak je uvedl kronikář,
černě pak současná popisná čísla.
Věřím, že mapa je srozumitelná a poskytne čtenáři potřebný přehled v poněkud
chaotické změti čísel a písmen. A my
se opět můžeme vrátit ke kronice a z pera
Stanislava Kouly si přiblížit další výstavbu.
Na str. 223 a 224 popisuje postup výstavby
v letech 1955 až 1959:
„V roce 1955 převzal výstavbu sídliště
n.p. Průmstav a téhož roku započato
s výstavbou školy po velkém úsilí a intervencích na nejvyšších místech /:viz

školství:/ a rozestavěn bl. 45 a 46, celkem
76 byt. jednotek a vybudovány teplovodní
kanály do svobodáren.
V roce 1956 dokončena stavba školní
budovy a zahájena výstavba bl. 39 a 38.
Téhož roku taky dokončeny práce na vodojemu.
Následujícího roku pokračováno ve stavbě bl. 38 a 39, to jsou budovy na náměstí.
Dalších 36 bytových jednotek rozestavěno,
t.j. bl. 29 a 27.
V roce 1958 zahájena stavba bl. 99
a 99a, dále dvojdomků č. 89, 90, 91, 91a,
92, 93, 88, 94 až 98, 101 a 108.
Téhož roku, aby Průmstav plnil plán
výstavby bytových jednotek jsou na stavby každodenně dopravovány osoby ve
výkonu trestu z nápravných zařízeních.
Také v době prázdnin pracovalo na stavbě
40 vysokoškoláků. Ubytováni byli
v tělocvičně školy.
V roce 1959 zahájena stavba bl. 17, 18

a 17a. Pragostav a později
Průmstav prováděl výstavbu komunikací a teplovodních kanálů
postupně jak výstavba sídliště
pokračovala. Na terénní úpravě
sídliště se velkou měrou podíleli
sami občané, aby si zlepšili
a zkrásněli své okolí. Na těchto
úpravách bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin bezplatně.
Práce organizoval MNV a zejména
také rozvoz zeminy na sobotu
a neděli dopoledne.
Občané nechápou, že Průmstav
za účelem úspor měnil již 4x projekty komunikací a chodníků, když
na druhé straně, kde by mohl získat úspory, se nevyužívají. Jsou to
zdejší velké zdroje písku. Písek se
dováží z velkých vzdáleností z jiných okresů a totéž je i se schody,
které se dovážejí ze Slovenska
když v Pražském kraji je dostatek
výroben. Nad tím se lidé pozastavují, že se může takto nehospodárně využívat fin. prostředků a tam,
že se nehledají úspory.“
Stručně jsme profrčeli pět let a tak
si zase udělejme jakousi rekapitulaci.
Budovu školy (čp. 387 v ulici J.Šípka)
zatím ponecháme stranou, jí se budeme věnovat obšírněji až někdy příště.
Nejdříve si upřesněme, která čísla
popisná odpovídají uvedeným blokům. Blok 45 jsou dnešní čísla popisná 265-270 v jižní části Zborovské
ulice, blok 46 čp. 253-258 v ulici 9.
května. Oba stojí naproti sobě a oddělují je Smetanovy sady. Bloky 38
(čp. 262-264) a 39 (čp. 259-261) stojí
na Mírovém náměstí, blok 27 (čp. 271
-273) v Dukelské ulici, blok 29 (čp.
274-276) ve Švermově ulici a konečně blok 99 (čp. 291-293) v ulici
J.Šípka a blok 99a (čp. 289-290)
v ulici Ve dvojdomkách. Posledními
z popisovaného období jsou bloky 17
(čp. 315-316) a 18 (čp. 310-313)
v Hornické ulici a blok 17a (čp. 317319) v severní části Zborovské ulice
za Mírovým náměstím.Zajisté jste si
povšimli, že nám v mapě zůstala
i jakási „bílá místa“. Jsou to bloky 99
a 99a, dvojdomky, budova bývalých
1. jeslí a původní dřevěné kino.
O těch prvních dvou jsme se už dočetli v dnešním výňatku z kroniky,
zbývají nám jesle a kino. Ale o nich
až v dalším čísle.
Karel Beran
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ITES spol. s r.o.

Vážení nájemníci,
dne 12. září 2013 byly naplněny podmínky ukládající nám, jako dodavatelům tepla,
zahájit topnou sezónu 2013/2014 ve Stochově. V praxi to znamená, že ve třech
dnech jdoucích po sobě nepřesáhla průměrná denní teplota měřená na referenčním místě 13ºC a výhled počasí se nejevil
jako příznivý.
Vytápění bytových a nebytových prostor
ve Stochově bylo zahájeno v útlumovém
režimu, který spočíval v odstávkách topení
během dne a v noci, na základě vypnutí
systému dispečerem, nebo topičem. Počínaje měsícem říjnem jsme aktivovali systém
útlumů. V tomto režimu topná soustava
reaguje automaticky na změny venkovních
teplot prostřednictvím domovních čidel. Při
teplotě ovzduší pod 16ºC je aktivován topný
systém a zahájeno vytápění objektů.
Pro vytápění části Stochova napojené
na plynovou kotelnu využíváme maximálně
zbytkové teplo z provozu kogenerační

PODĚKOVÁNÍ

jednotky (od října ji provozujeme v režimu
celodenního provozu) a ve špičkách si
vypomáháme kotlem č. 1, který má instalován systém TOTALECO. Tento systém
pracuje na principu využití zbytkového
tepla vzniklého spalováním zemního plynu, které by jinak bez efektu odešlo do
ovzduší odtahovými cestami.
V lokalitách vytápěných z uhelné kotelny
dodáváme teplo zatím z jednoho velkého
(ARK 1000) a jednoho malého (ARK 630)
kotle, kterým si rovněž vypomáháme
v energetických špičkách.
Pro optimalizaci dodávky jsme s obchodními partnery před topnou sezónou
nastavili odpovídající teplotní křivky pro
jednotlivé objekty tak, aby dodávka odpovídala charakteru a způsobu využívání
provozního celku. Jiný je model vytápění
obytného domu než např. školní budovy.
Závěrem, jako obvykle při zahájení
topné sezóny, připomínám telefon na
dispečink naší firmy ve Stochově pro hlášení závad a poruch - 312 651 395
nepřetržitě.
Foubík Ladislav

Josef Karlovský
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým
narozeninám.
Michal Janeje
Děkujeme městskému úřadu
a paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové za blahopřání k našemu
životnímu jubileu. Také děkujeme
za dárky.
Manželé Čechovi

VZPOMÍNKA
Dne 14.11. vzpomeneme nedožitých 71 let p. Oty Krejčího. Vzpomeňte s námi.

vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

Vážení spoluobčané,
Dne 23.11. 2013 od 8:00 do 12:00 bude uskutečněn v areálu
Technických služeb Stochov, s.r.o v Honicích sběr nebezpečného
odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří:
•
Syntetické barvy, laky
•
Syntetická ředidla
•
Mořidla
•
Autobaterie
•
Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné
produkty
•
Kyseliny, louhy
•
Lepidla, pryskyřice
•
Těkavé látky, fotochemikálie
•
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Děkujeme vám, že třídíte odpad.

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a mým přátelům za
blahopřání k narozeninám.

Ing. Ivana Dvořáková

Manželka Jana Krejčová s rodinou

Dne 9. prosince
uplyne 10 let, kdy
nás po těžké nemoci
opustila paní Věra
Tichá. Prosím, vzpomeňte s námi.
Syn Mirek s rodinou Sadovských

Dne 30.11. tomu
bude 10 let co nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček pan Václav
Videmann. Kdo jste
ho znal vzpomeňte
s námi.
Manželka Věra, syn Vladimír
a dcera Václava s rodinami.
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KAMEROVÝ SYSTÉM

KAMARÁDI STOCHOV

Městský kamerový dohlížecí systém
Ani našemu městu se nevyhýbají problémy s kriminalitou některých našich spoluobčanů. I z toho důvodu byla zřízena Městská policie.
Počet městských strážníků se v současnosti ustálil na šesti. V roce 2012 město přistoupilo k vybudování městského dohlížecího kamerového systému. V první fázi bylo zřízeno pět kamerových bodů v různých částech města.
V roce 2013 byl Ministerstvem vnitra vyhlášen dotační program na prevenci kriminality. Na základě této výzvy se město přihlásilo
s několika projekty. Dotace nám byla nakonec přidělena na rozšíření kamerového systému. V průběhu léta tak byl zprovozněn další kamerový bod na dalším strategickém místě. Současně se nám podařilo zřídit propojení městského kamerového systému na Policii ČR. Tím je zajištěna ještě užší spolupráce mezi Městskou policií Stochov a Policií ČR.
Program prevence kriminality ve Stochově však nestojí jen na „sledování problematických míst“ kamerovým systémem a odhalování protiprávní činnosti. Jak jste si mohli přečíst v jednom z předešlých čísel měsíčníku Naše město Stochov, uspořádali naši strážníci ve svém volném čase kurz sebeobrany pro ženy a dívky. Prevencí kriminality i jiných sociálně patologických jevů se zabývají i různé spolky, které působí
v našem městě. Například Komise pro kulturu, sport a životní prostředí uspořádala v loňském roce cyklus přednášek na různá témata, která
trápí naši společnost.
Abychom se mohli ještě více zaměřit na problémy, které trápí vás, obyvatele Stochova, ráda bych vás požádala o vyplnění Ankety, která je
součástí tohoto čísla měsíčníku, (případně si ji můžete vyzvednout v Infocentru Městského úřadu Stochov, či vytisknout z internetových stránek města). Anketa je anonymní. Vyplněný formulář můžete odevzdat do boxu, který bude umístěn v Infocentru MÚ do 20. listopadu.
V některém z příštích čísel vás s výsledky ankety seznámím. Předem děkuji za vaši spolupráci.
Ing. Sylva Filipová – vedoucí správního odboru a manažer prevence kriminality
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OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Podzimní kulturní sezóna začala v DK Stochov 8.9. tanečním
a společenským večerem, který pořádá Český červený kříž.
Spokojeným návštěvníkům zahrála skupina Happy Band. Tyto
pořady se stávají pro naše starší občany již tradicí a mají své
stálé příznivce. Zajímavou událostí v kulturním dění našeho
města bylo vystoupení Mužského pěveckého sboru našeho
partnerského města Saarwellingen, které se odehrálo na Mírovém náměstí v odpoledních hodinách v sobotu 7. září. Bylo to
milé setkání přátel a diváků. Za organizaci děkujeme též panu
Prof. Ing. Romanu Makariusovi, neboť vše bylo včas a správně
přichystáno.
Příznivcům divadelního žánru v programu DK Stochov nechybí stálá nabídka zájezdových představení. 18.9. jsme společně mohli navštívit velmi zdařilou komedii Divadelního
souboru Háta Praha, Vztahy na úrovni, anglického autora Edwarda Taylora, v režii Antonína Procházky. V této hře se představili známí pražští herci – Lukáš Vaculík, Kateřina
Hrachovcová, Mahulena Bočanová, Viktor Limr a v roli Jaquese Berriho skvělý Zbyšek
Pantůček. Téměř 250 spokojených diváků odměnilo herce velkým potleskem. Další nabídkou divadelního žánru je bezesporu festival Stochovská Thálie, která se snaží divákům nabídnout pokud možno zajímavá představení na poli divadla z celé ČR. O Thálii
budeme podrobněji psát v příštím čísle stochovských novin. Letos bohužel na začátku
sezóny scházelo Divadlo Járy Cimrmana, ale pokusíme se uvést další představení v roce
2014.
Další akcí, také již tradiční, byly městské slavnosti – Svatováclavské posvícení Stochov
2013. Na Mírovém náměstí na hlavním jevišti byl pro všechny velké i malé diváky a návštěvníky připraven bohatý program – vystoupení dechové hudby Květovanka, dále orchestr K Band, koncert začínající mladé rockové kapely The Drops, ve které hraje také
stochovský kytarista Pavel Válek. Drops měl velký úspěch a doufám, že ve Stochově
nebyl naposledy. Všichni jsme se též těšili na skvělou rakovnickou formaci Brass Band,
která posílila již tak dobrou náladu publika. Dále vystoupily profesionální kapely The Geront Shadows revival, které navodily atmosféru šedesátých let, aby pak pokračovaly kapely Mefisto z Viktorem Sodomou, QR Band se svými nesmrtelnými rock and rollovými
hity a na závěr Rock revival band.
Před ohňostrojem předvedla skupina Siderea zajímavou a odvážnou ohňovou show. O
doplňující čísla v programu se též postarala skupina historického šermu Adorea a děvčata ze skupiny Aerobic Lány pod vedením Báry Ladrové. Máme velkou radost, že se patron našeho města svatý Václav přimluvil za hezké počasí, a tak celá tato velká akce dopadla velice dobře a byla i veřejností hodnocená jako velice zdařilá. Děkujeme všem!
V programové nabídce DK Stochov nezapomínáme na děti a proto jsme nabídli základním školám a mateřským školám tradiční podzimní divadelní pohádku. Tentokrát - Jak
víla Modrovláska splnila tři přání.. Díky Marušce Benešové, která se o produkci dětských
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pořadů stará (velmi svědomitě)
se velký sál DK zaplnil dětmi ze
Stochova, Řevničova, Nového
Strašecí, Lán, Kamenných Žehrovic hned dvakrát. Máme velikou
radost ze spolupráce se školami,
a doufám, že bude pokračovat
i nadále.
A na co se můžete těšit dále?
Určitě na opět tradiční Dětský
filmový festival, který si získal
velkou diváckou obec nejen z řad
dětí. A protože naše kino je již
plně digitální, doufám, že si všichni diváci přijdou na své v té nejvyšší možné kvalitě.
Dále si vás dovolujeme pozvat
na klubový koncert vynikající kapely Bran, který se uskuteční
12. listopadu, koncert písničkářské legendy Františka Nedvěda
se skupinou Tie break – 26. listopadu, Vánoční trh a rozsvěcení
vánočního stromu 29. listopadu,
kde vystoupí žáci místní základní
školy, 30. listopadu tradiční pexesiádu a mnoho dalších pořadů.
Závěrem mi dovolte poděkovat
vám milí diváci a příznivci našeho
kulturního stánku, že jste si
k nám našli cestu, že si u nás
můžete odpočinout, pobavit se
a zapomenout, alespoň na chvíli
na běžné starosti všedního života. Náš program a foto z akcí
najdete na www.stochov.cz.
Přeji všem krásné dny.
Tomáš Baroch
vedoucí DK Stochov
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REKLAMY A INZERÁTY
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

v bazénu Tuchlovice

Středa 20.00 – 21.00 hod.
Čtvrtek 18.00 – 19.00 hod.
Sobota 19.00 – 20.00 hod.
Cvičení vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie.
Slouží ke zvýšení kondice, hubnutí, tvarování, odreagování.
Ve vodním prostředí nezatěžujete klouby a páteř.
Další informace a objednávky
na tel.: 776 202 138 web: www.aquarobic.cz

!!! STŘECHY!!!

Jana Kolmanová
odborný finanční poradce
WÜSTENROT
Masarykova 35
273 04 Kačice
mobil: 777 756 766
jana.kolmanova@obchod.
wuestenrot.cz

VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983
Relaxační centrum

ELEKTROINSTALACE

Oáza klidu Stochov

BEKIVO

Libuše Choloniewská

Dodáváme, montujeme

specialista na léčebné masáže
a psychické terapie

∗

Elektrické kotle

PŘIJME MASÉRA - TERAPEUTA

∗

Přímotopné panely

Hledáme maséra, který chce dlouhodobě být
součástí týmu terapeutů a pomáhat tak našim
klientům ke zlepšení zdravotního stavu.

∗

Elektrické přípojky

∗

Kompletní rozvody

Požadujeme ochotu přijímat nové myšlenky
a metody práce, příjemné vystupování
a základní masérský kurz. Nutností je absolvovat náročný terapeutický výcvik pod naším
vedením.
Zájemci volejte na telefonní číslo: 603 479 120
(ve všední dny mezi 8 a 18 h) a domluvte si
datum osobního pohovoru.

rodinných domků
a průmyslových hal
∗

Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony

∗

Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

∗

Oáza klidu Stochov s. r. o.

36 měsíců záruka

Mírové nám., 1. patro – vedle ordinací

F. Bečka

J. Kindl

M.Vodička

praktických lékařů (k dispozici je výtah)

312/244089

312/658202

312/651893

tel: 603 479 120, e-mail: oazaklidu@gmail.com

602/155815

606/823732

602/332279

www.oaza-klidu.cz

fax:312244089
e-mail:bekivo@volny.cz

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně
lakování
Auto-elektrika – prodej
baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis
pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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TENIS NA STOCHOVĚ V ROCE 2013
Pokračování z minulého vydání.

Soutěž družstev 2013
Jak jsme uvedli v minulém čísle našich novin, o první zářijové
sobotě čekalo „A“ družstvo dospělých barážové utkání o udržení družstva v Krajské soutěži II. třídy v Rožmitále pod Třemšínem. Družstvo neponechalo nic náhodě, a po dobré přípravě,
v Rožmitále zvítězilo jasně 9:0. Družstvo nastoupilo v sestavě
Tomáš Velc ml., Roman Žák, Michal Paták, Roman Klusák,
Martin Kunkela, Beáta Albertová a Daniela Pospíšilová.
Blahopřejeme k záchraně Krajské soutěže II.třídy.

Stochovský pohár 2013
Tenisový klub Stochov uspořádal v sobotu dne 14. září 2013
na tenisových kurtech ve Stochově již 17. ročník Stochovského
poháru ve dvouhrách. Prezentovalo se 13 hráčů.
Z celkového vítězství se radoval Tomáš Velc ml., když ve finále přehrál Romana Klusáka 6/3, 6/4. V soutěži útěchy slavil
vítězství Petr Paták, když ve finále útěchy porazil Miloše Kočího
6/4, 3/6, 7/5. Z výsledků: čtvrtfinále: Kunkela M. - Kočí M. 6/4,
6/3, Velc T.ml – Zíka O. 6/2, 6/1, Pejša O. - Paták P. 6/4, 6/4,
Klusák R. - Paták M. 7/6, 6/3, semifinále: Velc T.ml. - Kunkela
M. 6/4, 6/1, Klusák R. - Pejša O. scr., finále: Velc T.ml. - Klusák R. 6/3, 6/4
Ceny vítězům předal Petr Paták.

Posvícenský turnaj čtyřher v tenise
U příležitosti Svatováclavského posvícení na Stochově dne
28.září 2013 uspořádal Tenisový klub Stochov již XXIII. ročník
Posvícenského turnaje čtyřher v tenise. K prezentaci se za
krásného podzimního počasí dostavilo 12 tenisových párů. Z
celkového vítězství se opět radovali Radek Němec spolu s Jaroslavem Šváchou z LTC Rakovník, když ve finále přehrál pár
Michal Paták, Roman Žák 6/3, 7/5. Z výsledků – čtvrtfinále:
Klusák K., Klusák R. - Velc T.ml., Velc T.st. 6/3, 6/0, Paták M.,
Žák R. - Hula M., Zíma J. 4/6, 6/0, 10/6, Němec R., Švácha J. Hinzová Š., Paták P. 6/2, 6/4, Hokův P., Horník J. - Kunkela M.,
Zíka O. 6/4, 5/7, 10/4,

Stochovský pohár 2013 -Tomáš Velc ml., Roman Klusák

semifinále: Paták M., Žák R. - Klusák K., Klusák R. 6/2, 6/3,
Němec R., Švácha J. - Hokův P., Horník J. 6/3, 6/1,
finále: Němec R., Švácha J. - Paták M, Žák R. 6/3, 7/5.
Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.

Závěrečná Cup
Tenisový klub Stochov uspořádal v sobotu 5. října 2013 pro
své členy závěrečný turnaj sezóny "Závěrečná Cup". Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů a hráček. Z celkového vítězství se
v posledním turnaji sezóny 2013 stal Tomáš Velc ml. Z
výsledků: čtvrtfinále: Tomáš Velc ml. - Miloš Kočí 7/ě, 7/2,
7/3, Michal Paták – Roman Žák 4/7, 7/5, 7/3, 5/7, 7/4, Roman Klusák - Vladislav Jurgovski 7/2, 7/3, 1/7, 7/4, Martin
Kunkela – Petr Paták 5/7, 7/4, 8/6, 9/7, semifinále: Tomáš
Velc ml. - Michal Paták 7/4, 5/7, 7/4, 7/4, Martin Kunkela –
Roman Klusák 10/8, 5/7, 3/7, 7/5, 7/3, finále: Tomáš Velc
ml. - Martin Kunkela 7/0, 14/12, 5/7, 7/3.
Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.
Roman Klusák - prezident klubu
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AKCE: 1 + 1 hodina zdarma ve Sportovní hale
20. 11. 2013 platí akce pro SQUASH, 27. 11. 2013 platí akce pro BOWLING.
Za každou zaplacenou hodinu dostanete další v jakýkoliv jiný den ZDARMA!
Platí po celý den. Již nyní se můžete rezervovat na www.sportstochov.cz
nebo na tel. čísle 312 652 599.

Badmintonový turnaj
ve Sportovní hale
Dne 20. října 2013 se ve Sportovní hale města Stochova uskutečnil
třetí Badmintonový turnaj. Badmintonový turnaj se hrál bez rozdílu
pohlaví a věku, zúčastnilo se ho celkem 12 hráčů, z toho dvě ženy.
Hrálo se ve dvou skupinách po šesti hráčích na dva vítězné sety beze
ztrát do 11 bodů. Z každé skupiny postupovali čtyři hráči. Osm postupujících poté hrálo vyřazovacím systémem. Celý turnaj vyhrál Jaroslav
Jedlička, který dokázal obhájit vítězství z posledního turnaje.
Ve finále porazil Pavla Kroba 2:0 na sety. Finálový zápas byl velice

vyrovnaný, v prvním setu odvrátil
J. Jedlička několik setbolů. Třetí
místo obsadil Stanislav Frolík.
Děkujeme všem
a hráčům za účast!

hráčkám

Bc. Zajíc - vedoucí organizační
složky SAMS
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DŮM KULTURY STOCHOV - LISTOPAD 2013

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 7. října 2013 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu Stochov vítání občánků. Místostarostka
Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 3 holčičky a 6 chlapečků (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jakuba Svobodu, Dominika Pavlíka, Davida Fencla, Tomáše Böhma, Jana
Cibulu, Vojtěcha Spiváka, Adélu Adamcovou, Julii Groulíkovou a Karolínu Hampelovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Tomáš Böhm

Julie Groulíková

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 102
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz

Vojtěch Spivák
Foto: Ing. Daniela
Lišková a sl. Lucie
Pokorná, DiS.

David Fencl

Jan Cibula

Adéla Adamcová

Jakub Svoboda

Dominik Pavlík
Karolína Hampelová

