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ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA STOCHOV
Usnesení ze 14. řádného zasedání Zastupitelstva
města ve Stochově, které se sešlo dne 24. září 2012
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
* odstoupení pana Karla Pokorného, Čelechovice, z funkce člena Kontrolního výboru dle žádosti ze dne 3. 7. 2012;
Zastupitelstvo města po projednání konstatuje:
* v rámci akce pro stochováky, výběrové řízení – přidělení 15 volných
bytů bez „nájemného dopředu“;
* že na byt č. 14 – 2+1, Stochov, U stadionu 365/18 a na byt č. 15 –
2+1, Stochov, U Stadionu 366/26, se nepřihlásili žádní zájemci;
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* v rámci akce pro stochováky, výběrové řízení – přidělení 15 volných
bytů bez „nájemného dopředu“: přidělení bytu č. 1 – byt 2+1, Stochov, ul. Sokolovská 205/11 paní Nikole Vančové, Stochov, byt 2+1,
Stochov, ul. Hornická 316/11 panu Davidu Fenclovi, Stochov, byt č. 3
– byt 2+1, Stochov, ul. 9. května 243/12 paní Lucii Krausové, Stochov,
byt č. 4 – byt 2+kk, Stochov, ul. 9. května 255/43 panu Karlu Zůzovi,
Stochov, byt č. 5 – byt 2+ 1, Stochov, ul. Švermova 274/2 panu Davidu
Doušovi, Stochov byt č. 6 – byt 2+1, Stochov, ul. Hornická 313/22
panu Slavomíru Wolfovi, Stochov, byt č. 7 – byt 2+kk, Stochov, ul. 9.
května 254/41 panu Karlu Zůzovi, Stochov, byt č. 8 – byt 2+1, Stochov, ul. Hornická 339/18 paní Marcele Křenkové, Stochov, byt č. 9 –
byt 1+1, Stochov, ul. U stadionu 344/2 panu Vojtěchu Bišickému,
Stochov, byt č. 10 – byt 2+1, Stochov, ul. Hornická 384/7 paní Monice
Pohorelcové, Stochov, byt č. 11 – byt 2+1, Stochov, ul. Školní 326/4
panu Kamilu Maškovi, Stochov, byt č. 12 – byt 2+1, Stochov, ul. S. K.
Neumanna 362/18 slečně Marcele Olarescové, Stochov, byt č. 13 – byt
2+1, Stochov, ul. S. K. Neumanna 352/12 slečně Petře Juračkové, Stochov;
* odpis nedobytných pohledávek, v rozsahu dle přílohy včetně poplatků z prodlení ze základní dlužné částky, Správy bytového fondu;
* prodej objektu bez čp. (bývalý objekt zemědělské váhy Honice) včetně pozemků p. č. 114/1 a 114/2, vše v kú. Honice, za cenu 100.500,Kč, panu profesoru Betkovi, Praha. Kupující uhradí vyhotovení znaleckého posudku za 4.500,-Kč;
* prodej p.p.č. 254/45, kú. Honice, za cenu 125Kč/m2 celkem 21.250,Kč, do majetku manželům Andree a Danielovi Lopatovým, Stochov;
* pronájem pozemku 799/7 o výměře 10m2 a 799/8 o výměře 5m2 v
k.ú. Stochov paní Jiřině Jůnové, Stochov, za částku 5Kč/m2/rok, na
dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2013;
* příspěvek šachovému oddílu Stochov z fondu příspěvků na sportovní
a kulturní činnost - rok 2012, ve výši 10.000,-Kč;
* příspěvek Kulturnímu zařízení Stochov, na pořádání
15. ročníku stochovské Thálie - 2012, ve výši 50 000,-Kč;
* v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r zák. č.
128/2000 Sb. změnu názvu ulice Nová v k. ú. Čelechovice, na nový
název ulice Nová I;
* na základě schválených zásad – usnesení č. 9/2011 přidělení příspěvku ve výši 60 tis. Kč, panu Bc. Janu Křivánkovi a paní Bc. Jitce Křivánkové, oba bytem Marie Majerové 462, Stochov, na výstavbu nového rodinného domku;
* na základě schválených zásad – usnesení č. 9/2011 přidělení příspěvku ve výši 60 tis. Kč, panu Pavlu Chodorovi, Náměstí u dubu 7,
Stochov, na výstavbu nového rodinného domku;
* smlouvu o uzavření smlouvy budoucí týkající se „Rekonstrukce
tepelných rozvodů a instalace
VS Stochov, síť CZT, okruh
VS1“;
* provedení vzájemného započtení závazku a pohledávky
ve výši 150.000,-Kč, mezi
městem Stochov a Technickými službami Stochov, s.r.o.

Stránka 3

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje:
* koupi budovy bez čp. na pozemku p.č. 231, pozemek p.č.
231 a pozemek p.č. 816/7
(oddělený GP z pozemku p.č.
816/2) v kú. Stochov;
* za nového člena Kontrolního
výboru města Stochov pana Karla Klusáka, Stochov, ani pana
Josefa Šmejkala, Stochov.

Nejdůležitější body ze zasedání
Rady města ze dne 10. září 2012
Rada města po projednání odsouhlasila:
* poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč
z fondu starostky města pro Nohejbalový klub Stochov,
na pořádání nohejbalového turnaje trojic „Tradičního posvícenského turnaje trojic“, který se uskuteční dne 29. září 2012;
* poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč
z fondu starostky města pro Hospic knížete Václava, Kladno,
na provoz domácí hospicové péče, sociálního poradenství
a odlehčovací služby;
* vyhlášení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na přístavbu
budovy TJ Baník Stochov,
U Stadionu 490;
* opravu laviček a umístění odpadkového koše, do prostor dvora bl. 30 s tím, že maximální cena nepřesáhne 5.000,- vč. DPH;
* pronájem části pozemku p. č. 681/1 v k. ú. Stochov o výměře
173 m2, panu Tomáši Rysovi, Stochov, za cenu 5,-Kč m2/rok
na dobu neurčitou;
* méněpráce v celkové částce 61.704,75 Kč bez DPH, vícepráce v celkové částce 109.468,16 Kč bez DPH a náklady na elektro 95.400,- Kč bez DPH. Celkové náklady na rekonstrukci WC
- Pavilon čp. 435 Základní škola Stochov, v celkové částce
2.138.831,- Kč bez DPH;
* „Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
9412001294/152626“ mezi RWE GasNet, s.r.o. a Městem
Stochov, na provedení plynárenského zařízení v ul. U Studánky,
v k. ú. Stochov;
* pronájem části sportovního areálu, za účelem provozování
lunaparku, v průběhu oslav Svatováclavského posvícení,
za částku 55.200,- Kč vč. DPH, panu Josefu Tříškovi, Praha 9;
* uveřejnění fotodokumentace ze Svatováclavského posvícení
ve Stochově na jedné straně výtisku Kladenského deníku s tím,
že Město Stochov odkoupí 300 ks výtisku Kladenského deníku
s uveřejněnou upoutávkou za 3.780,- Kč vč. DPH;
* nákup 3 ks fotopastí pro Městskou policii Stochov, z důvodu
zvýšeného výskytu ničení obecního majetku a výskytu černých
skládek, v celkové částce cca 15 tis. Kč vč. DPH.
Rada města po projednání neodsouhlasila:
* nabídku právních služeb pro obce a města od Advokátní kanceláře AKSK, se sídlem Sladkovského 601, Pardubice;
* pronájem pozemku p. č. 254/66, o celkové výměře cca 26 m2,
v k. ú. Honice, a rozhodla o vyhlášení záměru na prodej tohoto
pozemku;
*pronájem pozemku p. č. 254/45, o celkové výměře cca 170
m2, v k. ú. Honice, z důvodu vyhlášení záměru na prodej tohoto
pozemku;
* možnost využití bývalé hasičské zbrojnice v ul. Osvobození
v Honicích, paní Petře Kozákové, Kladno.
Připravil Jan Houžvic
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DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ
Alzheimercentrum Pohoda (Domov seniorů Nové Strašecí)
získalo „Certifikát kvality - Vážka“ od České alzheimerovské společnosti

Dne 10. října 2012 probíhal v Alzheimercentru Pohoda audit České alzheimerovské společnosti. Audit prováděly 3 členky
komise ČALS po celý den. Po celodenním napětí byl pracovníkům i klientům Pohody sdělen pozitivní výsledek - Domov získal
ocenění kvalitní sociální služby „Certifikát kvality – Vážka“. Zařízení tím patří k nejkvalitnějším sociálním službám v České
republice. Certifikát je udělen na dobu 18 měsíců, po uplynutí této doby je třeba projít novým auditem.

Domov seniorů Nové Strašecí slavnostně zahájil provoz
multifunkční „reminiscenční zahrady“ pro podporu a udržení paměti
Provoz „reminiscenční zahrady“ byl slavnostně zahájen dne 8. října 2012
ve 14. hod. ředitelkou Domova seniorů Nové Strašecí PhDr. Miluší Jůnovou,
patronem domova PhDr. Marcelem Chládkem MBA, Mgr. Zuzanou Jentschke
Stöcklovou a starostou města Nové Strašecí Mgr. Karlem Filipem. Zahrada tak
byla předána k užívání nejen klientům Pohody, ale i klientům domova seniorů.

Reminiscence
„Reminiscence“ – je metoda, která není mezi veřejností příliš známá, přesto
i nevědomky často používaná. Co reminiscence znamená? Jedná se o terapeutickou metodu, při které využíváme „vzpomínek“. I v pokročilém stadiu onemocnění demencí, zůstává relativně dlouho zachována dlouhodobá paměť. Společně
s nemocným trpícím ztrátou paměti se rozpomínáme na různé věci, období, situace i blízké lidi. Podstatou je získání informací o životě nemocného, využívají se
staré fotografie, které byly nafoceny v době pohody, klidu a štěstí, drobné předměty, které evokují vzpomínky na „staré časy“.
Jednou z příjemných míst evokujících „vzpomínky“ je i nová multifunkční „reminiscenční“ zahrada v areálu domova seniorů.
Zahrada byla vybudována za finanční podpory zřizovatele domova – Středočeského kraje. Díky nápadu zřizovatele, nebyla
vystavěna firmami, ale šikovnými učni – zedníky ze Střední školy služeb a řemesel ve Stochově, pod vedením mistra Petra
Kedroně a učni umění zahradnického z Odborného učiliště a Praktické školy Kladno – Vrapice. Bylo obdivuhodné, jak
dokázali žáci 1. – 3. ročníku SOU Stochov vybudovat tzv. „nekončící chodník“ ze zámkové dlažby, postavit velkou zahradní
chatku, skleník a odvodňovací kanál. Bylo obdivuhodné, jak skvěle dokázali žáci - zahradníci zkultivovat zahradu, založit „les“,
uprostřed zahrady solitéru. Díky jejich rychlé a precizní práci mohou klienti domova využívat zahradu ještě před příchodem
zimy. Díky nápadu zřizovatele se finance vrátily zpět do příspěvkových organizací Středočeského kraje.
Proč je zahrada „multifunkční“? Zahrada neslouží jen „vzpomínkám“, ale i současnosti. Neslouží jen klientům Pohody,
ale i klientům domova seniorů. Do zahrady bude volný přístup všem obyvatelům obou sociálních služeb.

Reminiscenční zahrada
Využití zahrady v oblasti terapie u klientů se ztrátou paměti
je založeno na evokaci „vzpomínek“, výsledkem má být
co nejdelší udržení stávající paměti klientů. K tomuto účelu
slouží tzv. cílové stanice – hájovna U Zuzanky, nádraží Pohoda, les se zvěří a hospodářství se skleníkem, ke kterým nemocné dovede „nekončící chodník“. Cílové stanice slouží pro vzpomínky na staré časy – víkendy trávené na chalupě či chatě, za-

hrádce, na dovolené. Nádraží slouží ke vzpomínkám na cestování, na města, vlaky, různé příhody, vojny, staré lásky, les a zvířata pro trénování paměti v poznávání stromů, rostlin, hub a
malé hospodářství pro drobné pěstování zeleniny a květin. Zahrada slouží jako park k posezení, procházce nebo relaxaci.
Vzpomínkami a posilováním paměti doprovází klienty dvě pracovnice pro ergoterapii a dvě aktivizační pracovnice.
PhDr. Miluše Jůnová
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Ohlédnutí za 15. ročníkem festivalu
Je to neuvěřitelné, ale letos jsme oslavili již 15. ročník festivalu Stochovská Thálie. Tato akce je skutečně kulturní událostí
v nabídce pořadů Kulturního zařízení města Stochov, ve spolupráci s Divadlem Luna Stochov. Letos jsme viděli široké spektrum divadelních žánrů. Přehlídku jsme koncipovali jako jubilejní, s jedním přidaným hracím dnem, neboť místní Divadlo Luna
si pro nás připravilo hned dvě hry – reprízu úspěšné černé komedie či morytátu, chcete - li, Ryba ve čtyřech a premiéru zbrusu
nové komedie Nebožka panina matka. Principál divadla Luna Luboš Fleischmann si pozval na pomoc ke hvězdě místního souboru, Marii Benešové, dva profesionální herce, Jiřího Ployhara a Romana Štabrňáka. Režie se ujal Milan Schejbal a myslím si,
že tento tah se povedl a diváci tak v sobotu mohli vidět hezké divadelní představení, které si nezadá s divadly profesionálními.
Ta na festivalu byla celkem čtyři. V úterý se představila agentura Harlekýn Praha s kusem Co v detektivce nebylo. Opravdu
výborná detektivní komedie s Petrem Nárožným a Václavem Vydrou v hlavních rolích. V pátek jsme mohli vidět českou klasiku
Blázinec v prvním poschodí, souboru Julie Jurištové, která byla provázena salvami smíchu a bouřlivým potleskem v závěru.
V hlavních rolích se představili pan Oldřich Navrátil a dámy Jaroslava Obermaierová a skutečně výborná Kamila Špráchalová.
Pro děti byla připravena akční pohádková hra, na motivy televizního seriálu Opice Žofka, kterou předvedlo kladenské divadlo
Lampion. A nemohu zapomenout na výborné středeční představení pražského divadla Tyjátr, které sehrálo vynikající komedii
se zpěvy - Tři mušketýři. Toto představení bylo velice nápadité, protkáno skvělými humornými prvky a všechny diváky, stejně
jako mě, určitě překvapila bravurnost hry a umění zpěvu, tak mladého divadelního kolektivu. Závěr festivalu patřil naprosté
klasice v podání hvězd – divadlo Bez zábradlí a Jakub a jeho pán. Krásný text, který vás donutí přemýšlet o filozofii života,
o svobodě a naději, zahráli s bravurností pánové Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Josef Carda, Petr Pospíchal, Zdeněk Žák,
Martin Kubačák a dámy Veronika Freimanová, Dana Morávková a Kateřina Janečková. Doufám, že se letos festival Stochovská
Thálie líbil, že se naplnil odkaz divadla v našich myslích, že jsme měli možnost v tomto týdnu zapomenout na nepříjemnosti
všedního života a užít radostné okamžiky.
Dovoluji si touto cestou poděkovat městu Stochov za podporu, paní Ing. Stanislavě Fišerové za záštitu a především vám divákům, kteří jste v zaplněném sále stochovského kulturního domu vytvořili krásnou divadelní atmosféru. A jsem rád, že mohu říci,
že úspěch této akce tvoříme společně – vy diváci, herci i my pořadatelé. A tak to má být. Těším se na příští, 16. ročník a věřte
mi, že už teď začínáme pracovat na tom, aby byl alespoň tak povedený, jako ten letošní. Ještě jednou děkuji všem, přeji krásný
podzim a těším se společně s vámi na Stochovskou Thálii 2013!
Tomáš Baroch, ved. KZ města Stochov

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, sousedce a své rodině za blahopřání k mým narozeninám.
Josef Kopecký
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a dále všem přátelům a známým za blahopřání a dárky k mému
životnímu jubileu.
František Široký, Slovanka
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní starostce za dárek a blahopřání k životnímu jubileu.

Š. Dobešová

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Michal Janeje
Děkuji touto cestou paní starostce Ing. S. Fišerové, J. Suprunové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání, dárky a milé popovídání, kterého se mi dostalo u příležitosti mých narozenin.
R. Lubínková
Děkujeme tímto všem, kteří se přišli naposled rozloučit s panem Miroslavem Krejčím a všem ostatním za projevy soustrasti.
Rodina
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KAMARÁDI
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Na co se s Kamarády ještě můžete těšit do konce roku?
Konec roku se blíží mílovými kroky, večery se nám prodlužují, procházky venku už
nejsou tak příjemné jako na
začátku podzimu a počasí není
vhodné ani na hrátky na dětském hřišti. A proto jsou tu
Kamarádi. S malými dětmi,
pro které je den strávený jenom s rodiči doma nudný, máme v průběhu týdne otevřené
Rodičovské centrum Vendelín. Tady dětičky mohou potkat své kamarády z pískoviště
a především se skvěle vydovádět třeba na skluzavce. A pro
děti, které si chtějí vyzkoušet
pobyt bez maminky, je otevřená Předškolička.
nejlepší
I pro ostatní je připraveno
náladu
pár akcí. Na svatého Martina
(11. listopadu) je připraven
turistický výlet do lesů v okolí
Lán. V sobotu 24. listopadu
si zahrajeme oblíbené pexeso
na tradiční Pexesiádě. Tak čile
trénujte paměť, pexesový dort
čeká na svého vítěze. Pokud
nám to počasí dovolí, tak připravíme Noční bojovku, kde
možná potkáte i strašila. A pak už bude prosinec a budeme se připravovat na Vánoce. Mikuláš nám nadělí trochu uhlí
a brambor, nazdobíme si s Bambučou perníčky, zahrajeme si na Vánoční herně a těsně před vánočními svátky se setkáme
před Betlémem. Nový rok zahájíme Maškarním plesem. Ten bude v sobotu 19. ledna 2013 a lístky si můžete rezervovat
již nyní.
Všechny akce se intenzivně připravují. Aktuální informace o dění v Kamarádech můžete sledovat jednak na naší nástěnce
v přízemí u vstupu do klubovny a především na www.kamaradistochov.cz. Kamarády můžete najít i na Facebooku, tak si nás
přidejte mezi přátele :o). A pokud máte chuť, rádi si hrajete a máte rádi legraci, tak se můžete přidat k nám a pomáhat nám
s přípravou akcí pro děti. Ozvěte se nám na náš e-mail kamaradi.stochov@seznam.cz.

Jako malé připomenutí letošního Pohádkového lesa vám pro pobavení přinášíme pár otázek
z pohádkového kvízu.
V jaké zvíře proměnil čaroděj Vigo pana Majera? a) Prasátko, b) Krkavce, c) Jezevčíka
Strýček Fido měl dva chlapce a ti se jmenovali? a) Hup a Hop, b) Tip a Tap, c) Jája a Pája
Jak se jmenovala dcera rytíře Brtníka z Brtníku? a) Valentýnka, b) Leontýnka, c) Justýnka
V pohádce Kouzelný měšec chtěla krále okrást čarodějnice: a) Micimutr, b) Bludimíra, c) Hilda
Na lesním paloučku se udělala mlha, zafoukal vítr a najednou se objevila? a) Maková panenka, b) Bludička Jůlie,
c) Amálka
Nejčastější věta Otesánka byla: a) Mámo, dej mi peníze, b) Mámo, já mám hlad, c)Mámo, přečti mi pohádku
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda přinesl králi? a) Plaváček, b) Ledňáček, c) Nikdo
Řešení: 1c,2b,3b,4b,5c,6b,7a

Bc. Sylva Filipová

NAŠE

Kulturní zařízení
STOCH
města
OV
Stochov – DŮM KULTURY
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MĚSTO

J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz
PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ NA LISTOPAD 2012

Pondělí 5.11. – pátek 9.11. DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
Digitální kino Stochov
od 16,00 hodin
vstupné 30,Středa 14.11. JAKUB SMOLÍK se skupinou.
Koncert populárního zpěváka
Velký sál DK
od 19,00 hodin vstupné 250 a 320,Pátek 16.11. JUDAS PRIEST revival
Klubový večer plný hitů známé kapely. Koncert, stolová úprava,
občerstvení, rockotéka.
Velký sál DK
od 20,00 hodin
vstupné 120,Sobota 17.11. MICHAL NESVADBA
Nový pořad Michala Nesvadby – Michal na hraní.
Velký sál DK
od 10,00 hodin
vstupné 140,Úterý 20.11
ZMÝLENÁ PLATÍ
Česká premiéra divadelní komedie divadla Fanny o mnoha zmýlených .. může se to stát i vám! Podle stejnojmenné hry Zory
Kostkové hrají: Milena Stenmasslová, Dana Homolová, Ivan
Vyskočil a Otto Kalus. Režie Robert Bellan.
Velký sál DK
od 19,00 hodin
vstupné 200,-

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC LISTOPAD 2012
Pátek 2.11. v 17,00 hod. *HOTEL TRANSYLVÁNIE*
Premiéra amerického animovaného filmu o Draculovi, který
vlastní pětihvězdičkový hotel a jeho dcera zde slaví narozeniny.
Vstupné: 100 Kč * 91 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno
Neděle 4.11. 2012 v 19,00 hod. *LOOPER*
Premiéra amerického akčního sci-fi filmu o dvou profesionálních
zabijácích, kteří stanou proti sobě.
Vstupné: 90 Kč * 118 min.* České titulky * Mládeži nepřístupno

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 2012
Pondělí 5.11. *ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3*
Americká animovaná komedie o pištících veverkách.
Úterý 6.11. *RANGO*
Americká animovaná komedie z Divokého západu.
Středa 7.11. *MEDVÍDEK PÚ*
Americká animovaná komedie ze Stokorcového lesa.
Čtvrtek 8.11. *OŠETŘOVATEL*
Americká komedie o přátelství zvířat a jejich ošetřovatele v ZOO.
Pátek 9.11. *TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ*
Americká animovaná komedie s legendárním komiksovým hrdinou.
Hrajeme v uvedené dny v 17,00 hodin. Od 16,00 hodin probíhají
oblíbené soutěže o věcné ceny. Všechny festivalové filmy jsou
uváděny na 35 mm kopiích.
Vstupné :
30 Kč.
Úterý 13.11. v 19,00 hod. *SNĚHURKA*
Premiéra americké dobrodružné pohádky o boji zlé královny
s krásnou princeznou.
Vstupné: 80 Kč * 106 min. * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pátek 30.11. EVA a VAŠEK
Tříhodinový zábavný večer. Stolová úprava, tanec, občerstvení. POZOR: Sokolovna Stochov, od 18,00 hodin.
Vstupné 280,-

PŘIPRAVUJEME:
7.12. Vánoční koncert s orchestrem Václava Hybše
a jeho hostů.
12.12. Bigbítové vánoce se skupinou MEFISTO
Předprodej: Kancelář DK Stochov, 724 929 698, Cestovní
agentura Sunrise, Váňova 576, Kladno, naproti obchodního domu Otto. Tel. 312 249 300, Vstupenky možno též
zakoupit v Tabáku U Marie, Mírové nám. Stochov,
tel. 736 759 885, prodejna Papír – hračky, Komenského
nám. N. Strašecí, tel 603 313 480.
Info o kulturních akcích města Stochov
též na: www.stochov.cz;
www.tyrš.cz; www.hauser.cz; www.divadla.cz;
www.kamelot.cz; www.divadloluna.cz
Čtvrtek 15.11. v 19,00 hod. *DIVOŠI*
Premiéra amerického akčního thrilleru o moci, síle, zradě
a penězích. Režie tohoto filmu se ujal slavný Oliver Stone.
Vstupné: 80 Kč * 131 min.* České titulky * Mládeži nepřístupno
Pondělí 19.11. v 19,00 hodin *ASTERIX A OBELIX
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA*
Premiéra koprodukční komedie rozehrává další dobrodružný boj Galů a Římanů o kouzelný lektvar.
Vstupné: 90 Kč * 125 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno
Středa 21.11. v 19,00 hod.
*EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2*
Premiéra amerického akčního thrilleru o největších hrdinech celého světa, kteří jdou opět do společné bojové akce.
Vstupné: 90 Kč*103 min.*České tit. * Mládeži nepřístupno
Neděle 25.11. v 19,00 hod. *NABOŘ A UJEĎ*
Premiéra americké akční komedie o dobrodružné cestě do
Los Angeles. Zábavný road-trip se mění v honičku.
Vstupné: 80 Kč * 100 min.* České ti* Mládeži nepřístupno
Pondělí 26.11. v 19,00 hod.
*RESIDENT EVIL: ODVETA*
Premiéra amerického akčního sci-fi hororu o smrtelném
viru, který dál pustoší Zemi. Boj pokračuje, konec se blíží.
Vstupné: 90 Kč * 95 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Středa 28.11. v 19,00 hod. *TWILIGHT SÁGA:
R O Z B Ř E S K - 2.část*
Premiéra americké fantasy romance je posledním dílem
úspěšné série o vášnivé lásce upíra a dívky.
Vstupné: 100 Kč * 110 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

REKLAMY - INZERÁTY
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ZUMBA S JANOU
sokolovna Stochov
každou sobotu 19 - 20 hod.
info:www.bozibazarek.cz
zumbasjanou.blog.cz
FC: zumba s Janou
není nutná rezervace, tel.:777 756 766

!!! STŘECHY!!!

T.J. SOKOL
KAČICE

VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364,
273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce,
montáž střešních oken
a světlovodů.

OZNAMUJE, ŽE DNE
11.11. 2012 OD 14,00 HOD.
SE USKUTEČNÍ OPĚT
PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
S HUDBOU V SOKOLOVNĚ
V KAČICI.

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)

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL
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Pozvánka k návštěvě stochovské střední školy
Milí žáci devátých tříd, vážení rodiče a všichni ostatní,
opět se přiblížila doba, kdy budete společně vybírat, kam dál po základní škole. Dovolte mi, prosím, abych vám představila naši
školu i nabídku oborů ve Střední škole služeb a řemesel ve Stochově.
Naše škola se nachází na rozhraní tří oblastí – Slánsko, Rakovnicko a Kladensko, a není ani daleko od Prahy, Loun, Berouna... To přímo předurčuje složení našich žáků, kteří se k nám sjíždějí zblízka i daleka. Vcelku slušné dopravní spojení a přizpůsobení rozvrhu výuky umožňuje žákům běžně dojíždět, v případě potřeby nabízíme i ubytování na Domově mládeže ve Stochově. Před pěti roky byla dokončena velmi důkladná rekonstrukce budov, v nedávné době výměna zařízení; často ani bývalí žáci,
kteří u nás kdysi dávno absolvovali, školu nepoznávají a zároveň obdivují její moderní vybavení. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem, zlepšilo se i zázemí pro žáky – od nápojových a potravinových automatů, přes školní kiosek, tělocvičnu, žákovský klub, stolní fotbal, až po kopírku pro žáky či volně přístupné počítače v knihovně. Škola je velmi aktivní součástí nejen
města, ale i regionu. Pro občany Stochova a okolí nabízíme služby nejen v kadeřnických a kosmetických salónech, ale vaříme
obědy a pečeme různé sladké i slané dobroty, které pak prodáváme ve školním kiosku. Školní jídelna, která vaří pro žáky i cizí
strávníky, je zároveň cvičným pracovištěm pro gastronomické obory, nejen pro vaření, ale i servírování a obsluhu v čase oběda.
V řemeslných dílnách pak naši žáci pod dohledem učitelů zpracovávají drobné zakázky pro zájemce, např. okapové svody
a žlaby, schránky, koše, nebo si připravují kompletní zakázky klempířské, zednické či instalatérské práce. Ve školní jídelně se
konají o víkendech různé oslavy od narozeninových až po svatební, a na jejich realizaci se také podílejí naši žáci, vařením
i obsluhou. V regionu jsou žáci zaměstnáváni na smluvních pracovištích, a u nás si zase zaměstnanci různých firem zvyšují
či doplňují kvalifikaci nejen získáváním výučních listů či profesních kvalifikací, ale i maturitním vysvědčením.
Ve školním roce 2013/2014 budeme otevírat šest učebních a tři studijní obory v denní formě studia, a dále nástavbové
studium „Podnikání“ v denní (dvouleté) i dálkové formě (tříleté).
Všechny obory se vyučují podle školních vzdělávacích programů a jsou rozdělené do těchto vzdělávacích oblastí: kadeřnickokosmetické služby, gastronomické služby, řemeslné obory, obor vzdělání „Hotelnictví – turismus“ a nástavbový obor Podnikání. Většina oborů je určena jak dívkám, tak i chlapcům. Obory zedník a klempíř jsou určené chlapcům, „kosmetické služby“
je pouze dívkám.

Nabízíme tyto tříleté obory vzdělání s výučním listem:
Řemeslné obory – „klempíř, instalatér, zedník, operátor skladování“.
Obory klempíř, zedník, instalatér jsou zařazeni mezi obory podporované Středočeským krajem a od prvního ročníku dostávají z krajských prostředků stipendium. V případě dobrých výsledků navíc mohou získat i stipendium prospěchové.
Kadeřnicko-kosmetické služby - „kadeřník“
Gastronomické služby „kuchař – číšník“
Všichni žáci jsou odměňováni za produktivní práci na pracovištích odborného výcviku podle platných předpisů.
Všechny uvedené obory jsou zakončené „státní závěrečnou zkouškou podle jednotného zadání“, po jejímž vykonání obdrží
žáci vysvědčení, výuční list a certifikát, uznávající vzdělání v rámci Evropské unie.

Nabídka čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou zahrnuje:
Gastronomické služby – „gastronomie“
Kadeřnicko-kosmetické služby – „kosmetické služby“
a „Hotelnictví a turismus“ – který je klasickým oborem vzdělání s maturitní zkouškou bez odborného výcviku.
Všechny tyto obory jsou zakončené maturitní zkouškou, která se skládá z povinné státní části – všeobecně vzdělávací předměty, a profilové – školní části, která je specifická podle oboru. Součástí těchto profilových zkoušek pro obory Gastronomie
a Kosmetické služby je i zkouška z odborného výcviku. Forma a rozsah zkoušky jsou přesně specifikovány školním vzdělávacím programem. Také tito žáci jsou odměňováni za produktivní práci na pracovištích.
Žáci všech výše uvedených oborů absolvují teoretické i praktické vyučování v souvislých, pravidelně se opakujících cyklech.
Žáci oboru hotelnictví - turismus vykonávají učební praxi a laboratorní cvičení ve cvičných kuchyňkách a v učebně stolničení.
Žáci všech maturitních oborů pak navíc ještě absolvují souvislou praxi v délce 2 – 4 týdnů podle oboru. Veškeré podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách školy - ve školních vzdělávacích programech.
Nástavbové studium „Podnikání“ je určeno pro úspěšné absolventy tříletých učebních oborů, tzn. musí se prokázat výučním listem a doložit vysvědčení za 3 roky příslušného oboru vzdělání. V průběhu tohoto studia je vše směřováno ke složení
maturitní zkoušky, kde profilová – školní – část se skládá z předmětů účetnictví, ekonomika a právo.
Teoretické vyučování vždy probíhá v prostorách školy. V současné době máme všechny učebny napojeny na celoškolní
počítačovou síť, která umožňuje učitelům přístup do elektronické třídní knihy a k internetu. Všechna data se přenášejí do webové aplikace školy, kde si potom mohou rodiče pod přiděleným kódem vyhledat potřebné údaje – nejen klasifikaci, ale i údaje
o docházce a chování. Dále máme k dispozici deset učeben vybavených dataprojektorem a navíc čtyři učebny s interaktivní
tabulí, jazykovou laboratoř a pět počítačových učeben. Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech, střídáním rozvrhu pro sudý
a lichý týden. Výuka učebních oborů je koncipována tak, že v prvních ročnících se odborné vyučování koná ve velmi dobře
vybavených cvičných prostorách v areálu školy, ale od druhého ročníku pak všichni pracují na nasmlouvaných zakázkách
či provozovnách. Všichni žáci tak velmi brzy přicházejí do kontaktu s reálným světem za zdmi školy, a mnohým tak je často
i zprostředkováno pracovní místo po absolvování studia.
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Gastronomické obory mají plnohodnotně vybavené nejen cvičné jídelny pro nácvik servírování, ale i kuchyňky, kde každý
žák pracuje samostatně u svého sporáku. Odborný výcvik vykonávají i ve školní jídelně. Řemeslné obory se připravují
v tematicky zaměřených dílnách, kde se zároveň ve vyšších ročnících připravují zakázky, které se pak dokončují na místě realizace. Žáci všech řemeslných oborů odborný výcvik vykonávají přímo na zakázkách nebo na smluvních pracovištích.
Cvičná pracoviště oborů kadeřnicko-kosmetických služeb slouží nejen pro výuku žáků, ale i pro poskytování služeb běžným
zákazníkům – plně vybavená kadeřnická a kosmetická studia nabízejí služby podle posledních trendů. Kromě těchto pracovišť ve
Stochově, ve škole, máme ještě odloučená pracoviště ve Slaném a v Kladně, kde také ve vyšších ročnících žáci pracují přímo na
zákaznících (zde již společně – kadeřnice i kosmetičky).
Žáci oboru „operátor skladování“ se vyučují ve cvičných skladových prostorách, včetně výuky elektronické skladové evidence. Pouze výuka jízdy s vysokozdvižným vozíkem probíhá na smluvním pracovišti. Od druhého ročníku také všichni pracují
na smluvních pracovištích.
Všichni naši žáci jsou v průběhu studia proškolováni odbornými firmami a seznamují se neustále s posledními trendy
v oborech, seznamují se i s potřebnými počítačovými programy, se kterými pracují i na smluvních pracovištích. Od lektorských
firem také získávají specializační certifikáty. Jmenujme například barmanský či baristický kurz, kurzy vyřezávání ovoce, čokoládová masáž, lávové kameny, lymfodrenáže, gelové nehty, svařování plamenem či elektrickým obloukem, melírování či barvení
a další a další … V každém oboru je nabídka opravdu široká a spolupráce s firmami je dlouhodobá a prověřená.
Vybraní žáci se zúčastňují i profesních soutěží, nutno podotknout, že dosahují velmi dobrých výsledků, nejčastěji
v řemeslných oborech.
Naše škola také spolupracuje se zahraničními školami či firmami, které každým rokem nabízejí našim žákům studijní pobyt
i dlouhodobé pracovní stáže v rakouském Mistelbachu (řemeslné obory), bavorském Kreuthu, kde vybraní žáci vykonávají odborný výcvik po dobu tří týdnů. Pravidelně pořádáme odbornou stáž v italském Cessenaticu (gastroobory). Dále spolupracujeme
s významnými hotely v Praze a okolí, ve kterých pomáháme zajistit praxi žákům oborů gastro i kadeřnicko -kosmetických. Žáci
oboru „operátor“ pak vykonávají praxi ve významných logistických firmách.
Bez ohledu na učební či studijní obor nabízíme žákům několikadenní tématické zájezdy do zahraničí, jmenujme např. Velká
Británie, Belgie, Rakousko, Německo, v letošním roce se chystáme navíc i do Švýcarska.
O naše žáky je pečováno i po stránce psychické. Ve škole pracuje asistent pedagoga, výchovný poradce – psycholog, metodik
prevence. A všichni vyučující mají ke všem žákům individuální přístup a spolupracují s rodiči tak, abychom problémům spíše
předcházeli.
V rámci preventivního programu žáci absolvují osvětové přednášky.
Na závěr mi dovolte, abych vás všechny, a nejen zájemce o studium, co nejsrdečněji pozvala na dny otevřených dveří školy,
kde si vše můžete nejen prohlédnout na vlastní oči, ale i osahat či ochutnat. Školu můžete navštívit ve dnech
4. prosince 2012 nebo 15. ledna 2013 v době od 12:30 do 16:30 h. Provedeme vás nejen učebnami teorie,
ale i všemi cvičnými žákovskými pracovišti, kde uvidíte práci žáků a v případě zájmu si můžete vše i vyzkoušet. Pokud se nemůžete v tyto dny dostavit, objednejte se, prosím, telefonicky či emailem, na jakýkoliv den a rádi se vám budeme věnovat.
Věřím, že budete příjemně překvapeni, že máme nejen „nový obal“, ale že se za posledních deset let velmi výrazně změnil
i „obsah“ naší školy. Alespoň rodiče či naši absolventi, kteří se k nám rádi a často vracejí, nás o tom přesvědčují.

Kontakty: 312 651 338 – sekretariát,

skola@sousto.cz

www.sousto.cz.

Mgr.Hana Vejrážková, zástupce ředitele pro teoretické vyučování

SENIORKY CHTĚJÍ
BÝT FIT
Svaz tělesně postižených
v obrázkách: ženy z Místní
organizace tělesně postižených ve Stochově zahájily
v říjnu cvičení. Můžete se
k nim přidat každý pátek od
15 hodin v malém sále Domu
kultury.
ZA MO STP
MARIE STAŇKOVÁ
PŘEDSEDKYNĚ MO

ITES spol. s r.o.

TK STOCHOV
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Vážení spoluobčané,
na přelomu srpna a září tohoto roku, byla v šesti objektech v ulici J.A. Komenského
zahájena výstavba nových předávacích stanic, které byly napojeny na stávající teplovodní
rozvody. Jednalo se o další fázi modernizace, zefektivnění topného systému ve Stochově,
který zajisté přinese i pozitivní dopady na celkovou cenu tepla. Najetí těchto nových předávacích stanic bylo plánováno na konec září tak, abychom mohli bez sebemenších prodlev
zahájit topnou sezónu a zajistit tak bezproblémové dodávky tepla do vašich bytů. S tímto spojené zemní práce byly naplánovány,
aby vše bylo dokončeno v termínu do 25.9. 2012 a nebyla tak narušena slavnostní atmosféra Svatováclavského posvícení.
V této době ještě dochází k finálnímu dopojení výměníkových stanic na dodávku teplé vody. Toto dopojení však bude mít
na vaše pohodlí pouze malý vliv. O případné drobné odstávce s touto činností spojené budete opět v předstihu informování
vývěskou ve vašem vchodě.
Touto cestou bych vám rád poděkoval za vaší shovívavost i spolupráci při nabíhání systému.
V případě jakýchkoliv nedostatků nebo připomínek, se obraťte na zastoupení firmy ITES ve Stochově, konkrétně na pana
Ladislava Foubíka, vedoucího provozu Stochov.
Za společnost ITES spol. s r.o. - Ing. Tomáš Seidl – ředitel divize D1

TENIS NA STOCHOVĚ
Tenisový klub zahájil letní tenisovou sezónu 2012, i přes změnu poměrů na tenisových dvorcích velmi aktivně. Již 28. dubna
2012 uspořádal okresní přebor dospělých.
Okresní přebor mužů
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 28. - 29.4. 2012 na tenisových dvorcích Okresní přebor dospělých. K prezentaci se
dostavilo 17 hráčů a 8 hráček. K vidění byla, na začátek antukové sezóny, zajímavá utkání. Ve dvouhře mužů zvítězil Vladislav
Chvátalázek z LTC Slovan Kladno – 149. hráč celostátního žebříčku. Ve čtyřhře zvítězila domácí dvojice Roman Žák, Tomáš
Velc ml. Z výsledků: dvouhra – semifinále: Chvátal Vl. (1) /LTC Slovan Kladno/ – Klusák R. /TK Stochov/ 6/2, 6/1, Velc T.
ml. - Žák R. /oba TK Stochov/ 7/5, 6/4, finále: Chvátal Vl. - Velc T.ml. 7/5, 7/6. Čtyřhra – semifinále: Chvátal Vl., Zíma J. /
TK Stochov/ - Kunkela M., Paták P. /oba TK Stochov/ 6/3, 5/7, 7/6, Žák R., Velc T. ml. /oba TK Stochov/ - Klusák K., Klusák
R. /oba TK Stochov/ 6/1, 6/1, Finále: Žák R., Velc T. ml. – Chvátal Vl., Zíma J. 6/3, 6/1.
V kategorii žen se z vítězství radovala Kristýna Jonášová /LTC Slovan Kladno/ a dvojice Kristýna Jonášová se Žanetou
Ruprechtovou /LTC Rakovník/. Z výsledků – semifinále: Jonášová K. (1) - Prchalová L. /LTC Slovan Kladno/ 6/2, 6/1,
Ruprechtová Ž. /LTC Rakovník/- Ondrušková J. /Nový Jáchymov/ 6/0, 6/1, Finále: Jonášová K. - Ruprechtová 6/2, 6/3. Čtyřhra
- semifinále: Jonášová K., Ruprechtová Ž. - Hinzová Š., Klusáková J. /obě TK Stochov/ 6/0, 6/1, Prchalová L., Vachtlová J. /obě
LTC Slovan Kladno/ - Patočková A., Zímová R. /obě TK Stochov/ 6/1, 6/0, Finále: Jonášová K., Ruprechtová Ž. - Prchalová L.,
Vachtlová J. 6/2, 6/2.
Soutěže družstev
Tenisový klub Stochov vyslal do soutěží družstev 7 týmů. Tři družstva dospělých a po jednom družstvu dorostu, staršího žactva,
mladšího žactva a družstvo babytenistů.
„A“ družstvo dospělých v Krajské soutěži II. třídy skončilo na pěkném 5. místě, když nastupovalo v sestavě Roman Žák, Tomáš
Velc ml., Marek Gengel, Jan Maryška, Michal Paták, Martin Kunkela, Michaela Halaštová, Šárka Hinzová a Andrea Patočková.
„B“ družstvo dospělých v Krajské soutěži III. třídy hrálo v sestavě Martin Kunkela, Michal Paták, Roman Klusák, Ondřej Zíka,
Karel Klusák, Petr Veselý, Kateřina Veselá, Jaroslava Klusáková. Družstvo skončilo znovu až na 7. místě, které tentokráte znamenalo sestup do Krajské soutěže IV. třídy.
„C“ družstvo dospělých hrálo v Krajské soutěži IV. třídy hrálo v sestavě Petr Paták, Michal Pejša, Ondřej Pejša, Jakub Dvořák,
Tomáš Klusák, Karel Klusák, Petr Veselý, David Minichthaler a Kristýna Antošová a v konečné tabulce mu patřilo 7. místo.
Družstvo dorostu se v Krajské soutěži II. třídy umístilo na 5.místě ve složení Tomáš Klusák, Jakub Dvořák, David Minichthaler,
Jakub Kostinec, Václav Breník, Andrea Patočková, Dominika Levá a Renáta Zímová.
Družstvo staršího žactva skončilo na 8.místě v Krajské soutěži II. třídy, když nastupovalo v sestavě Václav Breník, Richard
Kos, Petr Sak, Ondřej Pejša ml., Daniel Brokl, Marek Klusák, Andrea Patočková, Natálie Levá a Petra Hrbková.
Družstvo mladšího žactva hrálo v Krajské soutěži II. třídy a ve složení Richard Kos, Petr Sak, Daniel Brokl, Marek Klusák,
Adam Jurgovski, Jonáš Slusarius, Natálie Levá a Sandra Steibrecher a skončilo na konečném 8. místě z 10 družstev.
Družstvo babytenistů skončilo ve své krajské skupině ve složení Ondřej Kostinec, Matěj Zíka, Mikeš Zíka, Tobiáš Jurgovski,
Filip Sochor, Valerie Picková Jakub Klusák na 5.místě.

TENISOVÝ KLUB STOCHOV
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XV. ročník Mistrovství skupiny ČEZ v tenise
Tenisový klub Stochov uspořádal na domácích dvorcích ve dnech 21. – 22.5.2012 již XV.ročník Mistrovství skupiny ČEZ
v tenise. Tenisového mistrovství se za krásného počasí ve třech kategoriích zúčastnilo 46 hráčů včetně doprovodu. K vidění byly
urputné boje o každý míč. Ti nejlepší pak byli oceněni hodnotnými cenami.
Celostátní turnaj mužů
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 9. - 11.6.2012 na svých domácích dvorcích Celostátní turnaj mužů. K prezentaci se
dostavilo 21 hráčů. Nejvýše nasazeným hráčem byl Josef Jašek /TK Olymp-Orel Praha/ 165.hráč České republiky. K vidění
byla velmi kvalitní utkání. Turnaj vyhrál Marek Gengel /TK Neridé/.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Gengel M. /TK Neridě/ - Jašek J. /TK Olymp-Orel Praha/ 6/1, 6/2, Řádek P. /TC VŠ Praha/ Stavěl M. /SK Meteor Praha/ 6/2, 6/1, finále: Gengel M. - Řádek P. 7/6, 1/6, 6/4.
Čtyřhra – semifinále: Gengel M., Gengel Lad./Sokol Nové Strašecí/ - Žák R., Velc T. ml. /oba TK Stochov/ 6/1, 6/3, Hankovec
V., Řádek P. /oba TC VŠ Praha/ - Svoboda K. /TJ Karlín Praha/, Latiok R./Sportclub Řevnice/ 4/2 scr., Finále: Gengel M., Gengel L. - Hankovec V., Řádek P. 7/5, 6/4.
Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.
Celostátní turnaj Mladšího žactva TECNIFIRE - UNIQA CUP
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 21.-23.7.2012 na svých domácích dvorcích Celostátní turnaj mladšího žactva.
K prezentaci se dostavilo 19 hráčů. K vidění byla velmi bojovná a kvalitní utkání hráčů ve věku 10 - 12 let. Z domácích hráčů se
turnaje zúčastnili Richard Kos, Petr Sak, Adam Jurgovski.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Jan Stolín /TK Louny/ - Martin Benda /TC Centrum Cafex Rakovník/ 6/2, 6/1, Victor Sklenka /LTC Slovan Kladno/ - Darek Střihavka /LTC Slaný/ 7/6, 6/4, finále Jan Stolín - Victor Sklenka 6/4, 6/1. Čtyřhra - finále:
Benda M., Stehlík J. /TK Sokolov/ - Tlamsa P. /TCD Donovalská Praha/, Brabec M. /TK Kročehlavy/ 6/0, 6/3.
Věcné ceny vítězům předal Vladislav Jurgovski.
Celostátní turnaj dorostu TECNIFIBRE - UNIQA CUP
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 25. - 27.8.2012 na svých domácích dvorcích Celostátní turnaj dorostu. K prezentaci
se dostavilo 16 hráčů. K vidění byla zajímavá a kvalitní utkání.
Z výsledků hoši : dvouhra – semifinále: Rychetský T./TK Chomutov/ - Blumenstein J./LTC Slovan Kladno/ 6/2, 6/3, Vachtl J./
TC Slovan Kladno/ - Kočan O./TK Kadaň/ 6/3, 1/6, 7/6, finále: Rychetský T. - Vachtl J. 3/6, 6/4, 6/1.
Čtyřhra – finále: Rychetský T., Václavíček M. /TK Jirkov/ - Vachtl J., Fiala J. /LTC Slovan Kladno/ 6/2, 7/6, 6/2.
Ceny vítězům předal Jiří Kostinec.
Celostátní turnaj mužů
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 8. - 9.září 2012 na svých domácích dvorcích Celostátní turnaj mužů. K prezentaci se
dostavilo 16 hráčů. Nejvýše nasazeným hráčem byl Ondřej Budík /TCG Karlovy Vary/ 135.hráč České republiky. K vidění byla
velmi kvalitní utkání. Turnaj vyhrál opět Marek Gengel /TK Neridé/.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Pavel Prosek /ZM Záběhlice Astra Praha/ - Jiří Klučka /TK Stochov/ 7/6, 6/3, Marek Gengel /
TK Neridě/ - Vítek Šubert /TJ Baník Praha/ 6/1, 6/1, finále: Marek Gengel - Pavel Prosek 7/6, 6/2.
Čtyřhra – semifinále: Prosek P., Prosek M. /oba ZM Záběhlice Astra Praha/ - Klusák R., Paták M. /oba TK Stochov/ 6/3, 6/2,
Gengel M., Klučka J. - Šubert V., Trefil J./Kelly Tennis Accademy/ 3/6, 6/3, 1/0, Finále: Gengel M., Klučka J. - Prosek P., Prosek M. 7/5, 6/4.
Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.
Výsledky ostatních turnajů z měsíce září 2012, přineseme v příštím vydání měsíčníku Naše město Stochov.
Roman Klusák

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
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Sportovní areály města Stochova – informace pro občany
Vážení občané,
na konci měsíce října skončila tenisová, volejbalová, nohejbalová a beach volejbalová sezóna. Rád bych právě skončenou letní
sezónu zhodnotil.
Jak jistě víte, v letošním roce se podařilo nově zrekonstruovat dva antukové kurty na volejbal a nohejbal a postavit nový kurt
na beach volejbal. Došlo i k upravení okolí kurtů, převážně valu vedle kurtů a k provedení sadových úprav na něm. Také byla
realizována pokládka dlažby kolem kurtů a nové oplocení. Co se týče obsazenosti kurtů, tak byly antukové kurty obsazovány
především místními nohejbalisty, kteří chodili pravidelně a uspořádali na kurtech dva turnaje. Očekával jsem větší využívání
kurtu na beach volejbal, převážně přes letní prázdniny. Proto příští sezonu dojde k rozšíření možnosti hry na písečném kurtu, a to
o plážový fotbal. Zaznamenal jsem jednu stížnost na hrubost písku s tím, že se pro beach volejbal nehodí. K tomuto bych chtěl
poznamenat, že navezený písek je samozřejmě písek určený pro beach volejbal. Já osobně mám ohlasy na kurt pro beach volejbal více než pozitivní, potvrzením toho je i fakt, že na tento kurt v sezoně jezdila pravidelně hrát legenda nejen české atletiky,
Jan Železný.
Jak jsem se na začátku zmínil, skončila venkovní sezona i pro tenis. Před začátkem tenisové sezony mělo vedení TK Stochov
právo na předností zarezervování kurtů pro akce jimi pořádané a pro trénování trenérů z TK Stochov. Tohoto vedení TK Stochov
využilo a na kurtech ve Stochově pořádalo mistrovské zápasy družstev všech věkových kategorií, soukromé turnaje a celostátní
turnaje také všech kategorií. K uvedenému bych chtěl dodat, že pořadatelem těchto akcí nebyly Sportovní areály, ale TK Stochov.
V letošním devátém čísle měsíčníku Naše město Stochov jsme se mohli prostřednictvím článku jednatele TK Stochov pana
Karla Klusáka dočíst, že současná situace není pro členy TK Stochov zvláště příznivá, že současný stav není na takové úrovni,
jakou by si TK Stochov zasloužil a že pořádání turnajů ze strany TK Stochov je s ohledem na současné podmínky velice problematické. Bohužel jsme se nedočetli, v čem není současná situace pro členy TK příznivá, proč je problematické pořádat turnaje
atd. Rád bych připomněl, že TK Stochov hrál všechna mistrovská utkání na dvorcích ve Stochově zdarma a turnaje mladších
žáků, starších žáků, dorostu a Posvícenský turnaj ve čtyřhrách taktéž zdarma. Za ostatní akce platil TK Stochov podle mého názoru velice příznivý nájem 500,- Kč za kurt a den, zvlášť když na těchto akcích vybíral startovné. Celosezónní permanentky byly
levnější, než v předchozích letech roční členství pro stálé členy TK Stochov. Samozřejmostí bylo umožnění trénování dětí zdarma, kde je v některých tenisových areálech běžné, že trenér platí za každou odtrénovanou hodinu poplatek provozovateli kurtů.
Dále bych chtěl podotknout, že jsem si na začátku tenisové sezóny sjednal osobní schůzku s prezidentem TK Stochov, panem
Romanem Klusákem, kde jsem mu pro potřeby Tenisového klubu, především trenérů, dal k dispozici místnost v budově na tenisových kurtech, aby si zde mohli trenéři nechávat tréninkové potřeby. Denně, až na přibližně poslední týden tenisové sezóny,
bylo na tenisových kurtech otevřeno Občerstvení, které mohli pro občerstvení nebo jen k posezení využít všichni návštěvníci
tenisového areálu.
Ale zpět ke zhodnocení tenisové sezóny jako celku. Několikrát mi bylo řečeno, jak jsem chod tenisových kurtů zlikvidoval,
jak tam nikdo nechodí atd. Já na to mám jiný názor podpořený čísly. Když koncem minulého roku přinesl jednatel TK Stochov
pan Karel Klusák na Radu města, na které jsem byl přítomen, návrh na fungování TK Stochov v roce 2012, připojil do něj i tabulku s příjmy TK Stochov v roce 2011 za ubytování, pronájem tenisových dvorců a dotaci od města Stochov. Bohužel zde chybí příjmy za klubové příspěvky, takže v této věci srovnání, oproti letos prodaným permanentkám, nemám. Když srovnám příjem
TK Stochov za rok 2011 za pronájem tenisových kurtů a příjem SAMS za stejnou položku, je příjem SAMS více jak čtyřnásobný. Na několikatýdenní tréninkový pobyt letos na kurty do Stochova přijeli hráči, trenéři a jejich doprovod z Ruska, kteří se zde
připravovali na mezinárodní turnaje. Tito špičkový hráči si zde tréninkové podmínky velice pochvalovali, takže doufáme, že
přijedou příští rok znovu. Bohužel jsme kvůli kapacitě museli odmítnout další tréninkovou skupinu z České republiky, abychom
neznevýhodnili hráče, kteří měli zakoupenou permanentku.
Jelikož si myslím, že vždy je co zlepšovat, tak doufám, že následující venkovní sezóna bude ještě lepší a úspěšnější,
než ta letošní, což je mým cílem.
Badmintonový turnaj
Dne 21. října 2012 se ve Sportovní hale města Stochova uskutečnil první badmintonový turnaj po zavedení možnosti hraní badmintonu ve Sportovní hale Stochov. Badmintonového turnaje pro amatéry, bez rozdílu pohlaví a věku, se zúčastnili tři ženy a devět
mužů, tedy celkem dvanáct hráčů. Hrálo se ve dvou skupinách po
šesti hráčích na jeden vítězný set, beze ztrát, do 21 bodů. Z každé
skupiny postupovali čtyři hráči. Osm postupujících poté hrálo vyřazovacím systémem. Celý turnaj vyhrál bez jediné porážky Michal
Hnízdo. Nejúspěšnější ženou byla Lidka Coufalová.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem hráčkám a hráčům za
účast a samozřejmě i divákům za jejich podporu při konání turnaje.
I podle reakcí zúčastněných se domníváme, že se badmintonový
turnaj líbil a budeme se těšit na zorganizování a samotnou realizaci
turnaje nadcházejícího.
Bc. Tomáš Zajíc - Sportovní areály města
Stochov - vedoucí organizační složky
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Z GALERIE 90 - LETÝCH

Vítání občánků
Dne 29. října 2012 se uskutečnilo další vítání občánků v tomto roce. Starostka města
Ing. Stanislava Fišerová, MPA, přivítala mezi občánky Města Stochova 5 holčiček a 3 chlapečky
(jména uvádíme se souhlasem rodičů): Natálii Červenkovou, Lucii Sláničkovou, Klaudii Chejnovskou,
Natálii Pinkovou, Elišku Salačovou, Vojtěcha Lebedu, Václava Lavičku a Tadeáše Paclta.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová (foto J. Houžvic)

29.10.2012

