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Příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém
roce, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů přejí
Ing. Stanislava Fišerová, MPA

Nejdůležitější body:
> Rozhovor s místostarostkou města
> Slovo starostky
města
> Sportovní areály
města Stochov
> Vítání občánků

starostka města
Mgr. Miloslava Becherová
zástupkyně starostky
Ing. Jaroslav Jun, MPA
tajemník
Uvnitř tohoto vydání:

Římskokatolická
farnost
a město Stochov
si vás dovolují
pozvat
na tradiční 14. vánoční
koncert dne 27.12. 2013
v 17,00 hod. v kostele
sv. Václava ve Stochově.
Slovem provází
Alexander Hemala,
zpěv - N. Chrobáková ,
I. Šatylovová,
harfa - S. Ramešová,
housle - T. Brummel,
klavír - F. Šťastný
Vstupné dobrovolné.
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ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU MĚSTA
Paní místostarostko, protože
jsme spolu rozhovor ještě nikdy
nedělaly, ráda bych to napravila
a položila Vám také několik otázek.
A začnu tou nejaktuálnější. Co
říkáte na to, že tu máme opět
advent a další Vánoce?
Je to až neuvěřitelné, jak ten čas
ubíhá. Čím je člověk starší, tak se mi
zdá, že se přímo zrychluje. Čas
předvánoční a vánoce patří podle mne k nejkrásnějším svátkům
v roce. Žijeme ve velice hektické době a o svátcích máme
možnost se na chvíli zastavit, setkat se se svými nejbližšími,
známými a nepropadnout melancholii, že jsme zase o rok starší.
Já vždy začínám tak trochu i bilancovat, co se povedlo
a nezdařilo.
Tak budeme spolu trochu bilancovat, ne o svých životech,
ale co bylo pro město vykonáno.

To je dobře, že všechny domy ve vlastnictví města
budou už mít pěkná plastová okna. A co další práce,
které nezahlédneme pouhým okem, když se vypravíme na procházku městem?
Myslíte tím určitě pravidelné údržby a opravy. Letos
jsme vymalovali nově společné prostory, chodby
v bytových domech v blocích 12+16, 46 a do konce
roku budeme malovat ještě blok 85. Vyměnily se vodoměry na teplou a studenou vodu v blocích 24,25,27
a 28, budeme měnit ještě ve 12+16 , 102 a 15. Jinak
měníme zvonková tabla na tzv. ABECEDĚ. Do vánoc se
budou ještě měnit ležáky na studenou a teplou vodu
v bloku 100, ulice U stadionu, neboť jsou v havarijním
stavu. Ale lidé nemusí mít strach, všechny práce budou
dokončeny do vánoc, neboť vánoce jsou svátky klidu.
A jaký je plán pro příští rok 2014?
Zcela určitě se bude pokračovat v zateplování bytových domů ve vlastnictví města Stochova.
Bude probíhat I. etapa nahrazování měřící a regulační
techniky Trasco jinou měřící technikou. Zcela zajisté
pravidelné opravy, údržby, deratizace, aj., jako každý
rok.
A co byste chtěla říci na závěr?
Chci samozřejmě popřát všem spoluobčanům hezké
vánoční svátky, ničím nerušené, ať se nám všem splní
i ta nejtajnější přání, mnoho zdraví a pohody do roku
2014.
Miloslava Becherová
Děkuji za rozhovor Daniela Lišková

Dobře, nahlédněme do Správy bytového fondu.
V současné době se zatepluje, počasí je k nám ještě přívětivé, bytový
dům v ulici Švermova, bl. 24.
Všimla jsem si, že se stále vyměňují nevyhovující stará okna za
nová, plastová.
Ano, před léty jsme začali s postupným vyměňováním a již se blížíme
k cíli. Okna jsou již vyměněna v blocích D, E, A, C a ještě pokračují práce
na blocích F,G, 99 a 99A.
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SLOVO STAROSTKY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
je před námi opět adventní čas. Čas, ve
kterém první adventní neděle otevře období
příprav na Vánoce. Je to období, kdy se
každoročně zamýšlíme nad tím, koho
a jakým dárkem obdarujeme. Jde o projev
naší přízně, úcty a lásky a o snahu připravit
našim blízkým krásné překvapení. Stavíme si doma betlém,
zdobíme stromek, pečeme cukroví, obalujeme kapra. V tento čas
vzpomínáme i na všechny, kteří se už s námi nezasednou ke
svátečnímu stolu. Zamýšlíme se nad tím, co se nám v letošním
roce povedlo, co se pokazilo a co očekáváme od roku, který
přijde.

K Vánocům neodmyslitelně patří jmelí. Kdysi bylo součástí i pohanských obřadů. Je mu přisuzována magická
moc a je opředeno řadou pověr. Proč se zmiňuji? Jmelí
zavěšené v domě totiž má přinášet štěstí a lásku. Čím
více prý má bobulek, tím více štěstí přináší svému majiteli. Jeho kouzelná moc se zvyšuje, pokud je jmelí darováno, ne zakoupeno. Dovolte mi, vážení spoluobčané,
abych i já vám touto cestou darovala „větvičku jmelí“, která do vašich
domovů přinese hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti nejen o svátcích, ale
i v roce 2014.
Stáňa Fišerová, starostka

STOCHOVSKÁ THÁLIE 2013
TRADIČNĚ ÚSPĚŠNÝ DIVADELNÍ FESTIVAL
Šestnáctý ročník divadelního festivalu "Stochovská Thálie" proběhl ve dnech 30. října - 3. listopadu 2013 v prostorách Domu kultury
ve Stochově. Přinesl radost tradičně vysokému počtu diváků a zároveň nám jako organizátorům.
Odehrálo se celkem 6 představení, do kterých je také započítána nedělní pohádka pro děti. Na jevišti velkého sálu domu kultury vytvářelo
postavy a děje celkem 55 umělců, z nichž jsou mnozí známí, ať již z divadelních prken, nebo z televizní obrazovky. Jmenujme například
Pavlu Tomicovou, Jitku Čvančarovou, Terezu Kostkovou, Aleše Hámu či Romana Štabrňáka. Celkový počet diváků pak během celého festivalu byl kolem 1900. Nutno podotknout, že většinou jsou v uvedeném čísle víckrát započítány držitelé permanentních vstupenek, neboť takto
osvědčený systém "motivuje" ke zhlédnutí všechna představení. K tomu je však také důležité připomenout, že ona permanentní vstupenka je
přenosná a diváci to také ve velkém počtu využívají. Což je samozřejmě dobře a je to také jeden z důvodů, proč jsme tento systém před
několika lety takto nastavili. Zahájení festivalu moderovali, stejně jako v letech minulých, Michaela Böhmová s Lubošem Fleischmannem
a přehlídku "odstartovala" paní starostka města Stochov, Ing. Stanislava Fišerová, MPA.
Samostatnou kapitolou byla letošní mírně pozměněná dramaturgie. V minulých letech tvořily největší část z festivalové nabídky konverzační nebo situační komedie. Chceme ale také divákům představovat různé divadelní žánry, které mají jedno společné, a tím je herectví
v tom nejlepším slova smyslu. A to se v letošním ročníku podařilo. Po úvodní slavné a divácky vděčné komedii Brouk v hlavě, v podání příbramského divadla následovaly dvě vážnější inscenace. První proslulé veršované drama Cyrano z Bergeracu předvedl spolek Kašpar v hlavní roli s Martinem Hofmannem a následující den drama závisti, žárlivosti, intrik a vášnivé lásky k hudbě v divadelní inscenaci, podle které byl
natočen film Miloše Formana, Amadeus, v podání amatérského divadelního souboru Rádobydivadlo Klapý. Obě tyto inscenace diváci ocenili
dlouhotrvajícím potleskem. Ostatně jako všechna další. Vrcholem festivalu bylo sobotní představení Klicperova divadla z Hradce Králové,
Figarova svatba, s neuvěřitelnými nápady a skvostnými hereckými výkony. A zároveň byl splněn jeden z našich cílů, kterým je představování
kvalitních profesionálních divadel, ležících vzdáleněji od Stochova. V neděli dopoledne měly možnost děti shlédnout pohádku O červené
Karkulce, kterou uvedl Divadelní spolek DUHA z Polné a závěrečným festivalovým představením byl příběh o začátku jedné lásky, Frankie
a Johny v podání Terezy Kostkové a Aleše Hámy.
V současné době probíhají již přípravy na 17. ročník, který se uskuteční v termínu 22. - 26. října 2014. Budeme se snažit vybrat a následně
realizovat kvalitní divadelní inscenace a pokračovat, v letos, nastaveném dramaturgickém plánu. Rádi bychom českou klasiku, nějaké slavné
světové drama a samozřejmě povedené komedie. Dobrých inscenací je mnoho, výběr je tudíž velký. Bohužel však platí, že ne všechny inscenace je možné uskutečnit ve Stochově z různých důvodů. Na prvním místě jsou vysoké technické náročnosti. Nicméně, i přesto, již máme
na papíře návrh zhruba 10 představení, z kterých se budeme snažit sestavit pestrý, zajímavý a přitažlivý program s výraznými hereckými
osobnostmi české divadelní scény.
Závěrem je třeba poděkovat vedení města Stochov za finanční podporu našeho divadelního festivalu, který je mimochodem, a bez nadsázky, jedinečným fenoménem svého druhu v rámci Středočeského kraje. A zároveň poděkování zaslouží všichni spolupracovníci, kteří se podílejí na realizaci festivalu.
Těšíme se na podzim roku 2014 opět na vás, v hledišti Domu kultury ve Stochově, na v pořadí již sedmnáctém ročníku divadelního festivalu Stochovská Thálie 2014.
Luboš Fleischmann a Tomáš Baroch - organizátoři festivalu Stochovská Thálie
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INFORMAČNÍ RUBRIKA
Město Stochov a starostka města
Ing. Stanislava Fišerová, MPA
si vás dovoluje pozvat na
14. PLES MĚSTA
do SOKOLOVNY 1. února 2014
začátek ve 20,00 hod.
Bohatá tombola
HLAVNÍ CENA ČTEČKA
Hraje skupina FRAGMENT BAND
pod vedením Ing. L. Lukáše.
Host večera: Heidi Janků
Ples moderuje Kamila Barochová
Předprodej vstupenek:
INFO středisko - přízemí
MÚ Stochov od 6.1. 2014.
Pro vytrvalce po ukončení plesu
DISCO.

Důležité upozornění pro občany města
Stochova a blízkého okolí.
Ke dni 30.11.2013 končí pravidelný sběr velkoobjemového odpadu do přistavených van.
Velkoobjemový odpad můžete i nadále odkládat v prostorách TS v Honicích. Termín opětovného zahájení sběru velkoobjemového odpadu
do mobilních van v roce 2014
bude upřesněn.
Informace Svazu tělesně postižených, místní organizace Stochov
upozorňuje, že opět začalo po prázdninové pauze, kondiční cvičení, a to každé úterý od 10 hodin v malém sále Domu kultury.
Turistický kroužek pokračuje ve své aktivitě, vždy každou středu. Sraz ve 12,45 hod. před Kulturním domem Stochov.
Pečujete doma o osobu imobilní? Pomůže vám bezplatná poradenská služba „Pomáháme pečovat“ telefon: 800 915 915 od 9 - 15 hodin.
Nabídka použitých speciálních zdravotních pomůcek - společnost Invira s.r.o. nabízí k zapůjčení nebo k prodeji použité kompenzační
pomůcky, zejména lidem s omezenými finančními prostředky. Specializuje se na těžkou zdravotní techniku, jako jsou elektrické polohovací
postele, elektrické invalidní vozíky, pomůcky pro dětské pacienty. Čas od času společnost také určité pomůcky věnuje jako dar, a to lidem,
kteří jsou v bezvýchodné životní situaci a potřebují určitou speciální zdravotní pomůcku. V případě zájmu volejte na telefon 724330309.
MO Svazu těl. postižených p. Staňková
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ITES spol. s r.o.

Vážení nájemníci,
v době vydání tohoto příspěvku je již advent a s ním spojené přípravy
na oslavu vánočních a novoročních svátků v plném proudu. Jakkoliv se to
zdá neuvěřitelné, máme za sebou již téměř čtyři měsíce topné sezony
a s příchodem roku 2014 se přehoupneme do její druhé poloviny.
Podle předběžných odhadů se zatím topná sezona vyvíjí, co do spotřeby, obdobně jako ta minulá a lze očekávat, že i množství odebraného tepla
za rok 2013 bude podobné. Zatím jsme v této topné sezoně nezaznamenali žádnou rozsáhlejší poruchu a věříme, že tento stav vydrží až do jejího
konce. V této oblasti se nám vyplácí každoroční letní zodpovědná údržba
a příprava topné soustavy a zdrojů na nadcházející sezonu.
Na počátku měsíce listopadu jsme se museli vypořádat s jednou smutnou a nepříjemnou záležitostí. Majitel firmy, která nás zásobuje uhelnou
směsí( Nouzov s r.o.) p. Bohuslav Nýč tragicky zahynul a jeho firma pozastavila činnost. Kromě lidské roviny tohoto neštěstí jsme se museli okamžitě vyrovnat s výpadkem dodávky uhlí – týdenní odběr činí okolo 60 tun.
Díky rychlému jednání jsme prakticky ze dne na den dohodli spolupráci
s firmou KARBONIA Kladno za stejných finančních podmínek jako s předchozím dodavatelem. Tento krok byl velice významný v tom směru,
že nám umožňuje nadále vyrábět a dodávat teplo z uhelné kotelny
za nezměněných provozních a zejména finančních podmínek.
Dovolte mi závěrem popřát vám jménem firmy ITES spol. s r.o. krásné svátky a mnoho štěstí a spokojenosti v nadcházejícím roce 2014.
Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.

STOCHOVSKÁ GRÁCIE
Plakátek s tímto názvem byl umístěn na vývěsních plochách ve Stochově. A co se pod tímto názvem skrývalo? Dne 19.11. 2013 se konal 1. ročník přehlídky tanečních oborů Základní umělecké školy nejen stochovské,
ale i Buštěhradu, Rakovníka, Slaného a Velvar. Byl to krásný podvečer při
sledování vystoupení našeho mládí. Všechno zvládlo, jak jinak, než s
grácií. Celý pořad uváděla, hezky a vtipně, vedoucí ZUŠ ve Stochově paní
Mgr. Barochová. Taneční kroužek ve Stochově vede paní učitelka Natalia
Litvinová. A tak nezbývá, než všem účinkujícím, ale i těm, kteří se zasloužili o uskutečnění tak pěkného programu, poděkovat. A také za to, že
v našich dětech rozvíjejí tak pěknou zálibu, kterou je tanec.
Přejeme všem, aby se dařilo a mohli se těšit na příští vystoupení.
Účastníci „Stochovské grácie“

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov
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FUTSAL
STOCHOVSKÉ CELKY ZATÍM VE SVÝCH SOUTĚŽÍCH
KE ŠPIČCE NEPATŘÍ
Se zahájením okresních futsalových soutěžích začala mistrovská
sezóna i pro všechny čtyři stochovské celky. Ty hrají zatím nejnižší
okresní soutěže, nejvýše je tým FC Arvato Stochov, který v roli nováčka
vystupuje v Okresní soutěži I. třídy. Ta má za sebou již dva hrací dny a
právě v průběhu toho druhého stochovští borci dosáhli na svou první
výhru ve vyšší soutěži, když přehráli rezervní celek kladenského Omasku. Dvěma zásahy se v tomto utkání blýskl domácí střelec Kapr. Tabulku OS I. třídy vede bez ztráty bodu celek 1. FK Kročehlavy, stochovským patří se ziskem pěti bodů osmá příčka.
Zbylé tři stochovské celky hrají nejnižší Okresní soutěž II. třídy, nejlépe se daří celku FC Stochov, kterému za dvě výhry a dvě remízy patří
šestá příčka. Oporou celku je nestárnoucí kanonýr Miloš Kočí, autor pěti
stochovských zásahů, v brance se dařilo Radkovi Brožovi.
Jen o dva body méně mají na svém kontě borci dalšího stochovského
celku FK, patří jim také hned sedmá příčka. Borci FK v průběhu posledního hracího dne nešťastně o jedinou branku podlehli kvalitnímu celku
Sokola Řevničov, aby si následně spravili chuť na slánském Europenu
Transport, kterému nastříleli šest branek. Střelce má tento tým hned
dva, šest branek nastřílel do sítě soupeř Jan Šubin, o jeden zásah méně
má na svém kontě Jakub Jnaovský.
Desátá příčka patří mladíkům z Meteoru Stochov, které může těšit
zisk svého prvního vítězství v soutěži, když přehráli zkušené kačické
borce. Mladíci z Meteoru podávají týmový výkon, střelecky zde zatím
nikdo nevyčnívá.

PROSINCOVÝ FUTSALOVÝ PROGRAM
VE SH STOCHOV:
DIVIZE „A“ – KATEGORIE ŽEN
Sobota 7.12.2013 od 16.00 do 18 hodin, v rámci turnaje se ve
třech utkáních představí celky SK Olympie Rakovník, ŠT ZOO
Ústí n.L. a R.S.C. Čechie Slaný.
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR – KATEGORIE MUŽI
TJTZ Atlantic Rakovník – HFK Příbram
Pátek 13.12.2013 od 20.30 hodin.
OKRESNÍ SOUTĚŽ I. TŘÍDY
Sobota 14.12.2013 od 9.00 do 16.00 hodin,
FC Arvato Stochov se střetne ve 13.40 hodin s F.C.B. Švermov
a ve 14.50 hodin s 1. FK Kročehlavy.
OKRESNÍ SOUTĚŽ II. TŘÍDY
Neděle 15.12.2013 od 9.00 do 19.00 hodin,
FC Stochov se střetne ve 13.40 hodin s AFK Rozdělov a ve
14.50 hodin s Ceresit Hvězda Kladno, od 16.35 hodin je na
pořadu první derby mezi FK Stochov a Meteorem Stochov,
následně se ještě FK utká týmem Blevic 73 a celkem R.S.C.
Čechie Slaný „C“, Meteor pak hraje pouze s rezervním celkem
Čechie.

ZÁVODY LOS
Tento článek poskytl naší redakci pan Tomáš Maštalíř - strážník MP Stochov. Popsal nám, co jsou to závody
LOS a řekl nám, jaké měl v posledních dvou letech největší úspěchy ve střelbě.
Závody LOS jsou sportovní podobou reálné obranné střelby a jsou určeny pro nejširší střeleckou veřejnost. Tato sportovní disciplína si,
mimo střeleckého vyžití klade za úkol prohloubit střelecké a taktické dovednosti a co nejvíce přiblížit reálnou situaci použití zbraně a vštípit
bezpečné ovládání palné zbraně v stresových situacích, které jsou na závodech modelovány. Na každém závodu je postaveno několik stage.
Nikdy přesně nevíte co tam bude, jaké tam budou terče, jak budou rozmístěny a na žádných závodech se nic neopakuje, tudíž vždy střílíte
něco nového, opravdový reál. Používají se papírové terče a kovové padací poppery, dále se požívají tzv. kyvky – tzn. – kývající kovový
popper, který musíte aktivovat třeba sestřelením jiného kovového terče. Po celou dobu řešení střeleckých situací, musíte přemýšlet a to: jak
se krýt, musíte sestřelovat terče jen v určitém pořadí, aby se neodkrývaly, neboť to může být útočník a ten vás střelí, dále přešlapové zóny,
pokud chcete přebíjet druhý zásobník, musíte změnit polohu, aby jste nebyl snadným terčem. No je toho hodně:).

Největší úspěchy během posledních dvou let:
2011 – vánoční střelecká soutěž policejních složek – střelnice Ruda – první místo
Účastnili se: kriminální služba, ÚÚOZ, ochranka prezidenta, policejní letecká služba atd.
2012 – opět první místo v této soutěži
2012 – střelecká soutěž o pohár starostky města Stochova – první místo, (v družstvech Stochov druhý)
2013 – opět první místo v této soutěži ( v družstvech Stochov první)
Závody určené městským policiím na Kladensku
2013 září, Opařeny - Mistrovství České republiky v obranné střelbě – LOS – první místo

Redakce NMS
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INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK ROČNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Bohoslužby
Mše svaté v kostele sv. Václava, Stochov:
Pravidelné bohoslužby - prosinec 2013: čtvrtek 17.00 a
neděle 9.30.

Příjemné prožití vánočních svátků a spokojené nákupy
v našem obchodě i v Novém roce 2014
přeje všem našim zákazníkům
Kolektiv prodejny Potraviny A. Uhlířové

Bohoslužby o svátcích:
24.12. Štědrý den - 16.00 hraje dětská rytmická skupina Scholička z Tuchlovic
25.12. Slavnost Narození Páně - 9.30 26.12. Svátek sv.
Štěpána - 9.30 29.12. Svátek
Svaté rodiny - neděle - 9.30
1.1.2014 Slavnost Matky Boží,
Panny Marie - Nový rok - 9.30

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, rodině a přátelům za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Marie Všetečková
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, MPA, a komisi pro mládež a seniory, za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Marie Vondrušková

VZPOMÍNKA
Dne 25. prosince uplyne 5 let, co nás navždy opustil náš otec Rudolf Majerčík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami
13.12 je tomu již dlouhých 15 let co zemřel můj manžel Jiří Weigl. Kdo jste ho znali vzpomeňte se mnou.
Vzpomíná manželka Libuše
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
12/2013 bylo vydáno ve Stochově dne 5.12. 2013. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město Stochov,
J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923. Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního či sportovního spolku nebo jiné
organizace? Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme. Redakční rada: Ing. Daniela Lišková tel.:
312 651 243 email: stochov@stochov.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277 e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 679 102
e-mail: kultura@stochov.cz. Odpovědná redaktorka Ing. Daniela Lišková. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailové adrese
kteréhokoliv redaktora nebo písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme, aby jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel.
číslo). Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost nelze dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého
měsíce, do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci. Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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REKLAMY A INZERÁTY
!!! STŘECHY!!!
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
Wüstenrot - spoření, pojištění, hypotéky
(http://www.wuestenrot.cz/)

STAVEBNÍ SPOŘITELNA
nejvyšší garantovaný úrok z úspor 2,2% do 31.12.2013
roční průměrný výnos až 5,58%
státní podpora až 2000,-Kč
spoření pro děti do 18 let zdarma
STAVEBNÍ SPOŘITELNA ROKU 2013
Jana Kolmanová - odborný finanční poradce
Masarykova 35, 273 04 Kačice, tel.: 777 756 766

„Každý člo-

ELEKTROINSTALACE

věk má právo
být zdravý
a šťastný.“

BEKIVO
Dodáváme, montujeme
∗

Elektrické kotle

Relaxační centrum

∗

Přímotopné panely

Oáza klidu Stochov s.r.o.

∗

Elektrické přípojky

specialista na léčebné masáže
a psychické terapie

∗

Kompletní rozvody

PŘIJME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

rodinných domků

PRODEJ ŠVÝCARSKÝCH BYLINNÝCH KRÉMŮ
A DOPLŇKŮ VÝŽIVY

a průmyslových hal

Hledáme člověka, který chce dlouhodobě být součástí týmu terapeutů a pomáhat tak našim klientům
ke zlepšení zdravotního stavu.
Požadujeme příjemné vystupování, schopnost
komunikace s lidmi, ochotu přijímat nové myšlenky
a metody práce. Nutností je absolvovat terapeutický
a obchodní výcvik pod naším vedením.
Nechceme dealera, který si bude muset hledat nové
klienty. Potřebujeme člověka, který bude zajišťovat
poradenství a dodávky zboží našim stávajícím klientům ve svém regionu.
Zájemci volejte na telefonní číslo: 603 479 120
(ve všední dny mezi 8 a 18 h) a domluvte si datum
osobního pohovoru.

∗

Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony

∗

Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

∗

36 měsíců záruka
F. Bečka

J. Kindl

M.Vodička

312/244089

312/658202

312/651893

602/155815

606/823732

602/332279

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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Vážení občané,
blíží se konec roku, tak mi dovolte malé bilancování druhého roku organizační složky Sportovní areály města Stochova (dále jen SAMS).
V letošním roce SAMS uspořádaly nebo se spolupodílely
na několika akcích pro děti a dospělé, některé bych zde rád
připomněl. Dne 22. 2. jsme pro prvňáčky ze ZŠ Stochov
uspořádali ve Sportovní hale Stochov dopolední vzdělávací
program s názvem „Zodpovědný přístup dětí ke psům“.
7. 4. se konalo Dětské maškarní odpoledne, kde jsme si na
pomoc přizvali dva klauny, kteří se celé akce chopili s velkou zodpovědností. Pro děti nachystali pestrý program plný
her, animačních tanečků, předvedli malá kouzla a nechybělo ani malování na obličej. Po prázdninách přišli na řadu
dospělí, konal se totiž první turnaj v beach volejbalu,
GOWU CUP. V nedělním sychravém dni se mezi s sebou
15. 9. utkalo celkem sedm dvojic. Turnaj měl mezi účastníky velice pozitivní ohlasy, takže v následujícím roce proběhne minimálně jeden další
turnaj. První podzimní den se ve sportovním areálu konala „Stochovská olympiáda pro celou rodinu“. Akce se konala na in-line dráze u sportovní haly a byla připravena nejen pro ty nejmenší, ale především pro celé rodiny. 20. 10. se uskutečnil již třetí Badmintonový turnaj. Badmintonové turnaje budou i nadále pokračovat, v příštím roce se na žádost některých hráček a hráčů uskuteční turnaj ve čtyřhrách. I v příštím roce
se můžete na akce pro děti a dospělé těšit. Všechny akce, nejen sportovní, se objevují v dostatečném předstihu na našich webových stránkách www.sportstochov.cz.
V letošním roce nám počasí dovolilo nebývale dlouhou tenisovou sezónu. Začala 22. 4. a trvala až do 11.11., kdy naše kurty byly v provozu
snad jako jedny z posledních v celé republice. Tenisové kurty byly využívané jak tenisty z TK Stochov, tak i tenisty mimo tenisového klubu.
Stejně jako v minulém roce proběhlo na stochovských kurtech v několika blocích soustředění tenistů z ciziny, kteří se zde připravovali na mezinárodní turnaje. Mohli jsme na stochovských kurtech vidět trénovat reprezentanta Ruska v kategorii do dvanácti let. TK Stochov zde mimo
turnajů a mistrovských utkání, po roční pauze, uspořádal Tenisový kemp.
I v letošním roce jsme pokračovali v průběžných opravách sportovní haly, kde nejvíce finančních prostředků stály opravy šaten žen v 1. NP
a v 2. NP a oprava střechy. Největší investiční akcí byla rekonstrukce bowlingu ve sportovní hale. Bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit téměř celou elektroniku. Nová je řídící elektronika s moderním rozsukovávacím programem, silový obvod včetně rozvaděče, zobrazovací počítače na dráhy s novými animacemi, hlavní počítač, elektronika přešlapu a podstatně větší dráhové monitory. Zjednodušením pro hráče
je odstranění řídících pultů. Nyní zapisování hráčů do hry obstará recepce. Přibyla také možnost tisku výsledků her. V tomto čase probíhá
další investiční akce, a to realizace agility hřiště pro psy, které bude v příštím roce otevřeno. Nerad bych zde zdlouhavě vypisoval veškeré
opravy a vylepšení, tak zmíním už jen opravu tribuny u fotbalového hřiště, výměnu osvětlení ve vestibulu ssortovní haly a kompletně nové
nátěry herních prvků na dětských hřištích v Čelechovicích a Sportovním areálu.
Na závěr mi dovolte vám za celou organizační složku SAMS popřát krásné Vánoce, klidné prožití svátků a šťastný nový rok!
Bc. Tomáš Zajíc, Sportovní areály města Stochova, vedoucí organizační složky

Otevírací doba Sportovní haly v prosinci a v lednu - 23.12. 10:00-21:00 hod., 24.12. zavřeno,
25.12. 14:00-22:00 hod., 31.12. 10:00-18:00 hod., 1.1.2014 zavřeno. Ostatní dny normální provoz.
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DŮM KULTURY STOCHOV - PROSINEC 2013
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KAMARÁDI STOCHOV

Srdečně vás zveme na tradiční
Živý Betlém pořádaný
ve Stochově.
Jako každý rok se sejdeme pod
širým nebem a shlédneme
příběh o narození Ježíška.
Kde: Mírové náměstí Stochov
Kdy: 22. prosince 2013
od 16:00 hodin

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 19. 11. 2013 oslavila 90. narozeniny
paní Marie Vondrušková. K tomuto významnému životnímu jubileu jí byly popřát starostka
města Ing. Stanislava Fišerová, MPA a paní
Jana Suprunová, Komise pro mládež
a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NMS vydává :

Dne 11. listopadu 2013 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítaní občánků. Starostka města Ing. Stanislava Fišerová, MPA přivítala
mezi občánky Města Stochova 1 holčičku a 5 chlapečků (jména uvádíme se
souhlasem rodičů): Michala Jaroše, Václava Sýkoru, Jakuba Jana Volšického,
Davida Pergla a Danielu Perglovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Redakce NMS
Jakub Jan Volšický

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

Daniela a David Perglovi

Michal Jaroš

Václav Sýkora

