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Dne 2.2. 2013 se uskutečnil již 13. reprezentační ples města,
kterého se zúčastnil i senátor Mgr. Jiří Dienstbier.
O předtančení se postaral Taneční klub Admira Kladno
a jako host večera vystoupil Michal David Revival.

KAMARÁDI
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Živý Betlém 2012
Tak se sešel rok s rokem a opět jsme mohli vidět představení Živý Betlém. V letošním roce se tvůrci scénáře Jan Biroš
a Jiří Ruml, rozhodli pro poněkud odlišné pojetí, než jaké jsme vídali v letech minulých. To jste mohli poznat už podle plakátu,
který zval na tuto akci a znázorňoval dobro a zlo. V celém ději na straně dobra stála jak jinak než Marie, kterou letos ztvárnila
Barbora Slámová, a Josef, kterého hrál Pavel Pinkas, tak i anděl, kterého výborně zvládl Míša Filip. Nesmíme opomenout ani na
tři mudrce, kteří přišli do Betléma, ty sehráli Josef a Jakub Voborští a Jan Hubáček. V celém ději bylo klíčové stínové divadlo na
straně zla - hradu krále Heroda, v podání Jiřího Herinka, jež dával rozkazy svému vojákovi Kásimovi, v roli Jiřího Rejhona.
Celý děj podtrhovala hudba, také zcela jiná, než jakou jste slýchali dříve. O zvukovou stránku se staral Martin Biroš.
V neposlední řadě patří díky i Markétě Voborské a Romaně Slámové, které s celou akcí pomáhaly a trochu hovořily i do scénáře.
Velké díky patří i ZŠ Stochov za krásný pěvecký zážitek a pracovníkům DK Stochov, bez kterých by tato akce ani nebyla možná.
Doufáme, že i přes drobné selhání techniky, se vám letošní zvěst o narození Ježíše Krista líbila. Já bych za všechny tvůrce jen
dodala slovy vypravěče:
„Děkujeme ti za tvůj čas, který si nám věnoval. A přejeme ti, abys našel v sobě i druhých to lepší nejen v čase vánočním. Abys
vždy našel odvahu postavit se zlu. A aby sis pokaždé, kdy ti bude nejhůř, vzpomněl na to, že i v beznaději je schované slůvko
naděje.
Romana Slámová
Níže přinášíme fotografie z plesu Kamarádů, který byl, tak jako každý rok, úspěšný.

Z GALERIE 90 - LETÝCH
GALERIE 90 - LETÝCH
Paní starostka společně se zástupkyní Komise
pro mládež a seniory p. Janou Suprunovou navštívily paní Marii Vlachovou u příležitosti
91. narozenin, které oslavila dne 19.1. 2013, viz
foto. Paní Marie Čiperová oslavila dne 13.1. 2013
své 93. narozeniny.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví.
Redakce NMS
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Vzduchotechnika ve Sportovní hale
Na konci ledna byla po dlouhé době ve Sportovní hale zprovozněna vzduchotechnika. V příštích týdnech
poběží zkušební provoz. Díky dlouhodobému nepoužívání bylo znovu zprovoznění velice náročné. Nyní je
možné pustit vzduchotechniku v těchto místech: velká hala, squash a bowling. Rádi bychom zkvalitněním
větracího systému přispěli nejen k celkovému zlepšení vzduchu ve Sportovní hale, ale především i ke komfortnějším podmínkám pro vaše sportovní aktivity. Takže přijďte vyzkoušet a my doufáme, že budete spokojeni.

Akce - soutěž!
Vyhlašujeme celoroční soutěž o zajímavé ceny! Každý, kdo si u nás ve Sportovní hale v průběhu roku
2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) zakoupí permanentku na squash nebo na bowling, bude automaticky zařazen
do slosování, které proběhne na začátku ledna 2014. Tři z vás, kteří budou vylosováni, od nás obdrží pěkné
ceny v podobě permanentky či dárkových poukazů. Takže neváhejte a zapojte se i Vy! Losování bude probíhat na základě čísel napsaných na permanentkách, vítěz bude zveřejněn na webových stránkách
www.sportstochov.cz, na FB (www.facebook.com/SportovniArealyStochov) a ceny budou připraveny
v recepci Sportovní haly. Přesné datum losování bude zveřejněno na konci roku 2013.

Oficiální partner SAMS

Možnost nákupu sportovních potřeb značky HEAD za zvýhodněné ceny. Vybírejte z katalogu, který je
k nahlédnutí v recepci Sportovní haly. Využijte nyní skvělé nabídky a ušetřete až 40 % z maloobchodní
ceny na tenisové rakety Head YouTek - IG Extreme, IG Speed a IG Instinct (více informací na
www.sportstochov.cz).
Bc. Tomáš Zajíc
Sportovní areály města Stochova
vedoucí organizační složky

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚŘADĚ
Na Městském úřadě ve Stochově došlo od 1.2.2013
ke změně telefonního spojení. V současné době
se můžete s jednotlivými referenty spojit přímo,
pokud znáte jejich linku.
Provolba je 312 679 + linka na referenta.
Na telefonní čísla 312 651 326 a 312 651 277
se stále dovoláte, také číslo na Správu bytového fondu Stochov 312 651 348 zůstalo zachováno.
Tel. číslo 312 679 111 je číslo na ústřednu, kde vás
přepojí, v případě, že nevíte na koho se obrátit.
Zcela nové je číslo do místní knihovny,
od 1.2.2013 platí číslo 312 679 122.
Nejzásadnější změny nastanou zrušením těchto
linek:
Stavební odbor
312 651 286
312 651 222
Sekretariát starostky
312 651 266
Fax informační středisko
312 651 464
Finanční odbor
312 651 491
312 651 247

jméno
Ústředna
Suprunová
Pokorná
Ing. Jun
Lišková
Ing. Fišerová
Mgr. Becherová
Beran
Zelenková
Filipová
Faůová
Baušová, Pucholtová
Merunková
Skrčený, Urbanová
Zíková
Štaubrová
Skořepová
Pešková
Vavrušková, Svítková
Mansfeldová
Suchá
Daniel Vladimír
Dvořáková
Kantová

odbor
sekretariát
sekretariát, podatelna
sekretariát, podatelna
tajemník
sekretariát starosty
starostka
místostarosta
správní
matrika
správní
finanční
finanční
finanční
investice
stavební odbor
stavební odbor
stavební odbor
stavební odbor
bytový odbor
bytový odbor
investiční odbor
bytový odbor
informační středisko
Knihovna
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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV

Vážení nájemníci,
v měsíci lednu provedla naše firma pravidelné roční vyúčtování
nákladů spojených s provozem, výrobou a dodávkou tepla do vašich
domácností. Díky technologickým opatřením, ze strany naší firmy
a zejména díky zateplení další části bytových domů ve Stochově, ze
strany správce bytového fondu, tedy města Stochov, nedošlo v roce
2012 k nárůstu spotřeby tepla.
Během zimních měsíců, kdy není možné ani vhodné realizovat práce
na topné soustavě, provádíme práce zaměřené na zajištění provozuschopnosti a funkčnosti zdrojů a předávacích stanic v bytových domech. Tyto práce mají charakter kontrol, oprav a výměn prvků měření
a regulace a dále provádíme běžnou provozní údržbu.
Na základě skutečností zjištěných během zimních měsíců stanovíme
priority pro letní rozsáhlejší opravy a naplánujeme jejich realizaci včetně finančního a materiálového pokrytí.
Jak jste jistě zaznamenali na webových stránkách města, nebo na
vývěsce naší firmy na náměstí, firma ITES spol. s r.o. zajišťuje kromě
výroby a dodávky tepla i sofistikované činnosti v oblasti energetického
poradenství. Tento trend v poskytování energetických služeb je
v současné době aktuální a není možno tento druh služeb ignorovat,
protože úspory v oblasti energetiky a ekonomické využití tepla, zajímají stále více lidí.
Ladislav Foubík, ITES spol. s r.o., provoz Stochov

2/2013 bylo vydáno ve Stochově dne 11.2. 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: Daniela Lišková tel.: 312 651 243
email:stochov@stochov.cz,
Jan Houžvic tel.: 731 060 115 e-mail:
jahou@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277
e-mail: sekretariat@stochov.cz,
Tomáš Baroch tel.: 312 651 355
e-mail: kultura@stochov.cz.
Odpovědná redaktorka Bc. 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.

HASIČI STOCHOV
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Statistika za rok 2012
Během uplynulého roku zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru stanice Stochov u 250 událostí. Z tohoto počtu
bylo 62 požárů a 71 dopravních nehod. 13 s vyproštěním osob, 17 záchran osob a zvířat, nejčastěji z uzavřených prostor, ale i
výšky a hloubky, 10 úniků nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a na komunikace, 10 planých poplachů a 80 technických
pomocí, které se týkaly především otevření uzavřených prostor a odstraňování překážek.
Požáry byla způsobena škoda v celkové výši 10 653 000 Kč, uchráněné hodnoty činily 25 298 000 Kč. Při zásazích bylo zraněno 74 osob. Jednotkou byla provedena záchrana 22 osob. Při událostech bylo usmrceno 15 osob. Při záchranných pracích
došlo ke zranění dvou příslušníků jednotky, kteří nastoupili do pracovní neschopnosti.
Jednotka zasahuje v I. stupni poplachu v obcích Stochov, Lány, Vašírov, Nové Strašecí, Ruda, Tuchlovice, Srby, Kamenné
Žehrovice, Žilina, Lhota, Bratronice, Běleč, Smečno, Třtice, Kroučová, Pochvalov, Smilovice, Kozojedy, Mšecké Žehrovice,
Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Sýkořice, Kačice, Drnek, Hradečno, Řevničov, Velká Dobrá a Rynholec. Dále je předurčena
k dopravním nehodám na rychlostní silnici R6 Praha - Karlovy Vary.
Na stanici je jeden příslušník zařazen do skupiny leteckých záchranářů, kteří vykonávají službu v součinnosti s Policií ČR
na letišti v Praze, další příslušník je v Týmu posttraumatické péče, kteří vykonávají psychologickou intervenční činnost,
jak v organizačním, tak operačním řízení.
Činnost jednotky sahá i do oblasti prevence. Týká se především předvádění ukázek na akcích s dětmi, uskutečnění
Dnů otevřených dveří a exkurzí na stanici.
Vypracoval: nstržm. Bc. Martin Vondra, HZS Stochov

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem hodným lidem, kteří se finančně zapojili do Tříkrálové sbírky a ochotně tím podpořili dobrou věc.
Moc si toho vážíme.
Lucie Valušová, MUDr. Markéta Voborská a tři králové Jakub, Josef a Jan
Děkuji komisi pro seniory, paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, všem kamarádům a sportovcům vzpěračům ze sokolovny
za blahopřání k mým sedmdesátinám.
Václav Hašek
Děkuji městskému úřadu a paní starostce Ing. S. Fišerové a Komisi pro mládež a seniory za milé blahopřání k našemu životnímu jubileu.
Jarmila a Miroslav Vodičkovi
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k narozeninám.
M. Herinková
Děkuji paní starostce a Městu Stochov za přání k narozeninám.
Anna Tundrová
Děkuji MěÚ Stochov, paní starostce Ing. S. Fišerové, Komisi pro mládež a seniory paní J. Suprunové za milé blahopřání
a dary k mému životnímu jubileu.
M. Čiperová
Děkuji Svazu tělesně postižených za blahopřání k mým padesátým narozeninám.
Dana Topinková
Děkuji paní starostce Ing. S. Fišerové, Městskému úřadu Stochov, paní M. Sáčkové za STP, všem blízkým a známým za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Magdaléna Ulmanová

VZPOMÍNKA
Dne 2. února tomu byly dva roky, co nás navždy opustila manželka a maminka, Božena Lakotová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Josef, dcery Eva a Zuzana s rodinami
27. února uplynou tři roky od chvíle, kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček, pan učitel Milan Zimmermann. Vzpomeňte
si s námi.
Hana Zimmermannová s rodinou
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RADA MĚSTA STOCHOV
Nejdůležitější body ze zasedání
Rady města ze dne 7. ledna 2013

Rada města po projednání odsouhlasila:
* provedení dotačního managementu na objekt 1. MŠ Stochov,
čp. 202, Stochov, od společnosti Energy Benefit Centre, a.s.,
Praha, v částce 43.560,- Kč s DPH;
* provedení dotačního managementu na objekt 2. MŠ Stochov,
čp. 347, Stochov, od společnosti Energy Benefit Centre, a.s.,
Praha, v částce 102.850,- Kč s DPH;
* provedení zadávacího řízení na snížení energetické náročnosti
budovy MÚ Stochov čp. 486, Stochov, od společnosti Energy
Benefit Centre, a.s., Praha, v částce 96.800,- Kč s DPH;
* plán činnosti sociální a zdravotní komise, komise pro mládež
a seniory a komise pro sport, kulturu a životní prostředí na rok
2013;
* žádost pana Antonína Kaisera, Kačice, na provozování Lunaparku v době od 29. 4. 2013 do 2. 5. 2013 v prostorách Sportovních areálů Města Stochov, za pronájem 4.000,- Kč;
* Svazu tělesně postižených Stochov bezplatný pronájem Kinosálu DK Stochov, za účelem konání výroční členské schůze, která
se bude konat 30. 1. 2013;
* úhradu faktur Technických služeb Stochov, s.r.o., za vybudování části veřejného osvětlení na Stochově Slovance ve výši: materiál – 183.954,- Kč vč. DPH, elektromontážní práce – 9.600,- Kč
bez DPH, provedení revize – 1.300,- Kč bez DPH;
* po seznámení se s kronikou Města Stochov za rok 2009 a městské části Stochov – Čelechovice za rok 2011 obsah znění obou
kronik;

* přidělení volných bytů - 1.) 2+1 Stochov, Sokolovská
204/1, byla vybrána slečna Xenie Šandorová, Valašské
Meziříčí, 2. ) 2+1 Stochov, Hornická 229/18, byla vybrána
paní Petra Chmelařová, Stochov, 3.) 2+KK Stochov, Hornická 235/25, byl vybrán pan Radomil Havliček, Stochov,
4.) 2+KK Stochov, 9. května 254/40, byl vybrán pan Radomil Havliček, Stochov, 5.) 2+1 Stochov, S. K. Neumanna
356/13, byla vybrána paní Petra Chmelařová, Stochov;
* poskytnutí příspěvku TJ Sokol Kačice na 3. Sokolský ples,
který se bude konat 12. 1. 2013 v Sokolovně v obci Kačice,
ve výši 2.000,- z fondu starostky města.
Rada města po projednání vybrala:
* na pronájem nebytového prostoru - přízemí domu
čp. 261 /8, Mírové náměstí ve Stochově, NejStavba, s.r.o.,
Ke Strašnické 50/16, Praha 10.
Rada města po projednání vzala na vědomí:
* žádost Divadla Luna Stochov na poskytnutí finančního
příspěvku na projekt „LUNAminiMaxiáda“ aneb českoněmecké rodinné odpoledne pro širokou veřejnost, které se
uskuteční ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2013, ve spolupráci s Theaterfreunde „miniMax“ z družebního města Saarwellingen
s tím, že o výši příspěvku rozhodne Zastupitelstvo města.
Rada města po projednání neodsouhlasila:
* prominutí pronájmu Domu kultury ve Stochově na
19. prosince 2012, Divadlu Luna Stochov, za účelem uvedení reprízy inscenace Nebožka panina matka, z důvodu nekonání představení.
Připravil HoJ

Doby důchodového pojištění lze snadno zkontrolovat
Především lidem, kteří přemýšlejí o odchodu do důchodu se doporučuje zkontrolovat si v dostatečném předstihu doby
důchodového pojištění. Stačí požádat o zaslání výpisu dob pojištění. Výše důchodu je přímo závislá na délce získané doby
pojištění a na výši výdělků. Kontrolou výpisu dob důchodového pojištění si lidé ověří údaje v evidenci ČSSZ, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich důchodu.
Žádost o výpis dob pojištění – tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) - lze zaslat písemně na adresu
ČSSZ-Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo elektronicky (email musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem), nebo do datové schránky. Kromě rodného čísla, jména, příjmení (i všech dřívějších příjmení) uvést
i adresu, kam má být IOLDP odeslán. ČSSZ jej odešle do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Výpis obsahuje přehled dob důchodového pojištění (zaměstnání, podnikání, dobu dobrovolného důchodového pojištění), náhradní doby pojištění uložených
v evidenci ČSSZ a přehled vyměřovacích základů (výdělků) od roku 1986. Žádat o IOLDP je možné jednou za kalendářní
rok.
Některé doklady ČSSZ neeviduje. Jde o doklady o studiu, péči o dítě , vojenské službě a době zaměstnání v cizině. Tyto
doklady se předkládají až při podání žádosti o důchod. Potvrzení o dobách pojištění v zahraničí si ČSSZ vyžádá u příslušné
zahraniční instituce v rámci důchodového řízení.
Co dělat jestliže na IOLDP chybí doba zaměstnání: Pokud zaměstnavatel existuje, je nutné ho požádat přímo nebo prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, aby ELDP vyhotovil dodatečně. V případě, že zaměstnavatel již
zanikl a jeho činnost převzala (včetně zaměstnanců) nástupnická organizace, přebírá tím i povinnost vyhotovit ELDP.
Tuto povinnost přebírá i případný insolvenční správce či likvidátor.
Nepodaří-li se chybějící dobu zaměstnání prokázat ELDP, mohou za důkaz posloužit náhradní doklady, např. potvrzení
zaměstnavatele, zápočtové listy a dále výplatní pásky nebo mzdové listy potřebné zejména po 31. 12. 1995. Pokud lidé žádné
náhradní doklady nemají, mohou se obrátit na některý z archivů. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení mají
k dispozici seznamy archivních míst a mohou poradit. Dohledané doklady prokazující získanou dobu pojištění slouží jako
podklad okresním správám sociálního zabezpečení k vyhotovení ELDP za zaniklého zaměstnavatele, případně se předkládají
při podání žádosti o důchod. Ve výjimečných případech po dohodě s OSSZ lze chybějící dobu zaměstnání prokázat svědeckým
prohlášením alespoň dvou svědků.
Až při samotném zahájení důchodového řízení může chybějící dobu došetřit i ČSSZ.
Z. Rubešová – předsedkyně Sociální a zdravotní komise

STOCHOVSKÉ ZVONY
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KDE NAJDEME STOCHOVSKÉ ZVONY
Jsou ukryty vysoko, až ve věžičce kostela. Cesta k nim je poněkud náročná, ale přesto
jsem se tam vypravil v doprovodu kostelníka pana
Rudolfa Ondráška, a při té příležitosti mu položil
několik otázek.
Pane Ondrášku, je všeobecně známo, že stochovský kostel neměl zvony více jak 60 let.
Odkud jsou tyto zvony?
Současné zvony byly našemu městu darovány
farností Vřesina na Hlučínsku (u polských hranic)
v roce 2006. Předešlé byly requirovány v dubnu
1942 na válečné účely.
Vyzdvižení zvonů do věže muselo být náročné. Jak probíhalo?
Zvony byly, každý zvlášť, vyzvednuty autojeřábem do okna věže kostela a následně pomocí
několika šikovných lidí a kladkostroje usazeny na
své místo. To vše provedla firma Elektrozvon Kopečný z Olomouce, která je u nás zprovoznila
s minimálními úpravami.
Poslední okamžik, kdy loučí
Jsou vybaveny elektrickými lineárními pohony
se občané stochovští
pro automatické zvonění.
s rekvírovanými zvony Václavem a
Chcete říci, že nemáme zvoníka?
umíráčkem r. 1917
Samozřejmě, že ne. Čas zvonění je řízen radiovým signálem z Frankfurtu. Příjem signálu je zabezpečen anténou a elektronickým zařízením, umístěném v místnosti vedle oltáře. Pokud si chcete nařídit přesně hodinky, tak pravidelné zvonění je vždy v 12:00 a 18:00 hodin. Absolutní přesnost je vždy při začátku zvonění.
Výdřeva věže je poměrně zachovalá a zajímavě postavená…
Všechny trámy, dokonce i schody a zábradlí jsou tesány ručně. Empírová věž v západním průčelí, kde jsou zavěšeny zvony, byla přistavěna v roce 1832.
Jaké je vaše přání závěrem?
I po náročné rekonstrukci zdi kostela začínají znovu vlhnout. Jak s tím naložit, bude problém nejen odborný ale i ekonomický.
Za rozhovor děkuje Jan Houžvic

Stochovský „Šprtec“ opět v nejvyšší soutěži v ČR
Po delší odmlce se opět hlásí stochovský šprtec o slovo.
Naposledy jsme vás informovali v r. 2009, a to je poměrně dlouhá doba v jakémkoliv sportovním odvětví, tak jen ve zkratce shrnu to nejdůležitější z působení ať už jednotlivců či našeho
týmu. Několika šťastlivcům ze Stochova se podařilo ukořistit pár trofejí na turnajích pořádaných
Unií BHŠ, z nichž asi nejcennější je 2. místo v kategorii starších žáků, Václavem Tůmou ml. na
MČR 2010. V týmových soutěžích si pak nejlépe vedl druholigový tým Stochova, který dvakrát po sobě (2010 a 2011) zvítězil a dokázal tak pokořit nelehké celky z celé republiky, mnohdy
doplněny o hráče z nejvyšší soutěže ČR. Z řad soukmenovců z Peček přibylo také několik cenných kovů (2. místo MČR 2011, kat. mužů, pro M. Smolíka, 3. místo MČR 2011, kat. ženy, M. Foltýnová).
Tím se ale na čas působení našeho týmu v družstvech pozastavilo a od té doby jen pár jednotlivců jezdilo pouze na turnaje,
aby si udržovali kontakt s nejlepšími hráči, a někteří oblékli dres jiného týmu.
V září 2012 vznikla myšlenka vytvořit spolu s prvoligovým týmem z Peček jeden společný
tým a oprášit tak několik let starou spolupráci, tentokrát se zkušenějšími hráči. Jedním
z důvodů byla také enormní poptávka po „stochovácích“ ze strany ostatních prvoligových
i druholigových týmů, a tak od ledna 2013 budeme opět hrát nejvyšší soutěž - soutěž mistrů
světa.
Svá ligová utkání budeme hrát v místní sokolovně, proto zveme všechny ty, kteří nás chtějí
podpořit a třeba se i seznámit s tímto, dosud ne příliš známým sportem a kdo ví, třeba i rozšíří
naše řady zejména v mladších věkových kategoriích.
Tým F.S. Sokol Stochov-Pečky
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REKLAMY - INZERÁTY

NOVĚ OTEVŘENO
Rybářské potřeby BM
ul. Osvobození 61,
Stochov
Otevřeno denně od 9:00 – 17:00
Kontakt: 777625079, 777533750
T.J. SOKOL KAČICE
OZNAMUJE, ŽE DNE
17.2. 2013
OD 14,00 HOD.
SE USKUTEČNÍ
OPĚT PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
S HUDBOU V SOKOLOVNĚ
V KAČICI.

!!! 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
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme





Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
 Regulace ekvitermní, prostorové domácí telefony
a videotelefony
 Zabezpečovací systémy
objektů
 Revize

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
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
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)

ŠAMANŮV LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR LÉTO 2013
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Šaman (Karel Sedlák), Patys (Petr Paták) a náš celý kolektiv - Vás letošní rok opět zvou na letní tábor v rekreačním
zařízení KLETEČNÁ. Vedení tábora jsou PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Vážení rodiče,
vaše dítě rádi zařadíme do tábora, který se opět letos koná v rekreačním
středisku KLETEČNÁ u Humpolce. Středisko je umístěno v oblasti Českomoravské vrchoviny v blízkosti tří přehradních nádrží. Areál je uprostřed
lesů, součástí obce Kletečná u Humpolce. O děti se bude starat osvědčený
kolektiv mladých, ale zkušených vedoucích. Ubytování je pro malé děti zajištěno v pokojích v hlavní budově (WC a sprchy jsou jejich součástí),
pro ostatní starší účastníky v bungalovech (WC a umývárka součástí bungalovu) a chatkách (WC a sprchy mimo objekt). Zařazení do družin, dále výběr, kde chtějí vaše děti
spát, necháváme pouze a jen
na jejich rozhodnutí. Naší
snahou je dělat vše proto, aby byly vaše děti co nejvíce spokojené. Náš tábor je
svojí náplní velice vhodný pro aktivní děti ve všech oblastech (sport, tvořivost
a intelekt). U nás se každý při CTH baví podle momentálního zájmu
a chuti. K dispozici jsou hřiště, bazén 30x30m se skluzavkou, kulturní místnosti. V okolí střediska je mnoho zajímavých míst na výlety, která jsou, stejně
jako celý areál, situována mimo povodňovou zónu. Našeho tábora se mohou
zúčastnit děti od 6 let do 17 let.
Námětem letošní celotáborové hry je období
VELKÉ ZLATÉ HOREČKY, KTERÁ VYPUKLA NA ALJAŠCE V LETECH 1896 AŽ 1898
Každý den bude jako CTH (celotáborová hra) připraven soubor her zaměřených na pohyb, manuální zručnost,
nebo rozvíjení intelektu. Každé dítě si tak bude moci podle momentální nálady a svých schopností vybírat program,
který ho bude v daný den bavit a o který bude mít zájem.
U nás by se žádné dítě, které se chce a umí bavit,
nudit nemělo!!!!!!!
Na příjezd dětí se těší náš osvědčený kolektiv.
Vše si je možno prohlédnout na našich internetových
stránkách, včetně stažení přihlášek na
www.samani.name
Termín: 29.6 (sobota) – 13.7. 2013 (sobota) Cena : 5 000 Kč
Kontakt: Mgr. Petr Paták, telefon: 723359494, e-mail –
pp.ucitel@seznam.cz

DŮM KULTURY STOCHOV
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