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zástupkyně starostky

Městská policie
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Ing. Stanislava Fišerová, MPA
starostka města

Římskokatolická
farnost
a město Stochov
si vás dovolují pozvat
na tradiční
11. vánoční koncert
dne 29.12. 2010 v 18,00 hod.
v kostele sv. Václava ve Stochově.
Slovem provází
Martina Kociánová.

Ing. Jaroslav Jun, MPA
tajemník

Město Stochov
vás zve na koncert

Hornického pěveckého
sboru Kladno
diriguje profesor
Roman Makarius.

19.12. 2010 od 19,00 hod.
v Domě kultury ve Stochově

Jakub Jan Ryba:
Česká mše vánoční
Cena vstupenky 80,80,-Kč
Info: Dům kultury 312 651 355
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Krátký rozhovor s ředitelem Technických služeb Stochov, s.r.o.
Redaktorka: Pane řediteli, po delší pauze se opět vidíme, co Vás coby ředitele Technických služeb v poslední
době trápí?
Ředitel: Nenazýval bych to přímo trápením, ale v podstatě mě mrzí několik věcí – jednak
neustále se zvyšující nepořádek okolo kontejnerů, jednak stále více psích exkrementů na
chodnících i v trávě, také nepochopení některých občanů k nutným zásahům do městské
zeleně a pár dalších maličkostí.
Red: Když jsme u té zeleně – opravdu bylo nutné ty stromy takto radikálně ořezat? Myslím třeba v ulici Hornická nebo 9. května?
Řed: Bohužel, bylo to nutné. Zásadní chybou byla živelná výsadba po dokončení sídliště.
Myšlenka byla dobrá – co nejvíce zeleně – ale stromy jsou v některých místech vysázeny
příliš blízko obytným domům a při olistění, což je převážná část roku, obyvatelé nižších
pater mají doma skutečně celodenní šero.
V podstatě jsme měli tři možnosti:
A) zlikvidovat kompletně stávající vzrostlou zeleň a podle předem připraveného projektu provést novou výsadbu – jistě chápete, že v současné finanční situaci toto nelze realizovat.
B) provést šetrný průřez vzrostlých stromů tak, aby estetika zůstala zachována – to umíme, ale neřeší to zatemnění bytů.
C) provést radikální zmlazující řez a založení nové koruny, která už bude pravidelně udržována v určitých mezích.
Red: No jo, ale ty ořezané stromy se mně stejně nelíbí.
Řed: To chápu, ani mně se nelíbí, ale uvidíte za rok, až založí novou korunu, ani si na tyto pahýly nevzpomenete.
Pro nás je důležité, abychom maximálně po čtyřech letech každou takto nově vzniklou korunu šetrně ošetřili a nenechali ji dosáhnout stávajících výšek.
Red: A proč se neořeže celá ulice najednou?
Řed: Důvod je pouze estetický, snažíme se zmlazovat u těch domů, kde si občané nejvíce stěžují na zastínění bytů,
ale také se snažíme ořezávat např. přes jeden dům, tzn. tento rok dům 1,3,5 a příští rok 2,4,6 tak, aby stále bylo alespoň něco zeleného.
Red: To znamená, že takto budou zmlazeny všechny stromy ve Stochově?
Řed: To rozhodně ne. Jednak se pro tento řez a založení nové koruny nehodí každý strom, ale naštěstí se jedná většinou o lípy, které s tím nemají problém. Větší problém už je s javorem, kaštanem, břízou a samozřejmě s jehličnany.
Red: A teď obligátní otázka – jak jste připraveni na zimu?
Řed: Obligátní odpověď – stejně jako každý rok máme dostatečné zásoby soli, drtě, technika je připravena i přes své
stáří dostat ze sebe maximum, stejně jako všichni řidiči. Největší problém vidím ve stále extremnějších projevech
přírody, ale můžete věřit, že pro spokojenost občanů uděláme maximum.
Můj názor na používání soli a ničení stromů a zeleně již znáte, takže pokud budou běžné zimní podmínky, budeme
sypat drtí a sůl používat pouze v extrémních situacích a na kritických místech, jako jsou kopce a křižovatky.
Red: děkuji Vám za rozhovor a co nám řeknete na závěr?
Řed: Rád bych popřál všem občanům Stochova krásné Vánoce ve spokojené rodině a pokud možno veselejší příští
rok. Děkuji.
Daniela Lišková

ITES spol. s r.o.
Vážení občané, v měsíci říjnu zahájila společnost ITES spol. s r.o. vytápění v režimu plynulé dodávky tepla bez denních útlumů. Důvodem tohoto opatření byl výrazný pokles venkovních teplot, takže při útlumovém programu vytápění docházelo během
dne k vychládání vytápěných objektů. Při uplatňování útlumového způsobu vytápění dochází , díky vychladnutí objektu, paradoxně k nárazově větším odběrům tepla, neboť objekt pro opětovné dosažení optimální tepelné pohody odebere nárazově více
tepla. Při odstavení denních útlumů máte možnost provádět ve Vašich bytech individuální regulaci odběru tepla a objekt přitom
udržuje konstantní teplotní hladinu. Dovoluji si touto cestou rovněž připomenout již dříve zveřejněnou informaci o tzv.
"dýchání radiátorů". Tato informace se týkala maximálního využití výhřevné plochy radiátorů, tedy zamezení (v rámci možností)
tomu , aby před tělesy stál nábytek, nebo byly zakryty závěsem. Závěrem bych Vás chtěl informovat, že v duchu zákonné normy
je naše společnost, jako dodavatel tepla a smluvní partner města Stochova a dalších právních subjektů, povinna dodávat teplo na
patu domu( do výměníkové stanice) a spravovat rozvody tepla v katastru města. Není v naší kompetenci provádět opravy vnitřních rozvodů a topných těles uvnitř zásobovaných objektů, tedy od paty (výměníkové stanice) směrem do domu. Tato činnost
spadá do pravomoci SBF MěÚ Stochov, nebo příslušných složek samosprávy v případě dalších vlastníků bytových a nebytových
objektů.
Děkuji za pochopení, L. Foubík - vedoucí provozu ITES spol. s r.o. Stochov.

Společnost ITES s r.o. přeje všem občanům a smluvním partnerům krásné svátky a mnoho osobních
a pracovních úspěchů v roce 2011.
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MOTOROVÁ RUBRIKA
Už víte, kde si autolékárničku doplníte?

V zatím poslední anketě Motožurnálu jsme se dozvěděli, jak se chystáte na lednové změny v
autolékárničce. Většina hlasujících ví, že musí mít nové doplňky a pro jistotu si koupí autolékárničku zcela novou. Třetina to udělá v supermarketu, dalších 30 procent si pro ni zajde do
lékárny a 26 procent ji přikoupí s palivem na benzínce. Zbývajících 9 procent respondentů
naší ankety nebude dělat nic a bude i nadále jezdit se starou autolékárničkou.
Většina z nás se modlí, aby ji nikdy nepotřebovali, protože si nedokážeme představit, že bychom byli schopni správně poskytnout první pomoc. V každém případě však lékárnička ve voze být musí, protože základní kroky první pomoci bychom měli zvládnout všichni. V krajní nouzi bychom měli být schopni postupovat podle nového návodu a
přivolat lékařskou pomoc. Jistě nebude na škodu, když si naše vědomosti, získané v autoškole, trochu oživíme.
POSTUP PŘI ZVLÁDÁNÍ DOPRAVNÍ NEHODY
(Povinná součást autolékárničky, obsah dle vyhl. č. 283/2009 Sb.)- (Výstražná vesta povinná od 1. 1. 2011 pozn. red.)
Zajištění místa nehody
zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu
Vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj
umístit trojúhelník před místem nehody
vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost
Život zachraňující úkony
zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo
zakrytí pronikajícího poranění hrudníku
šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti
rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných
Volání zdravotnické záchranné služby
volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody
co nejpřesněji určit místo nehody
uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu
sdělit své jméno a číslo telefonu
Vyšetření
pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu
poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení
pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.
Vyprošťování
jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např.
resuscitace)
vyproštění provádět co nejšetrněji
pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky
Bezvědomí
riziko udušení zapadlým kořenem jazyka - z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu
předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované
polohy a stále jej sledovat
neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic
Oživování (resuscitace)
zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v
rytmu 30 STLAČENÍ HRUDNÍKU: 2 VDECHY, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm
nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min
Úrazový šok
nejčastější příznaky šoku - slabě hmatný tep, více než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot,
pocit žízně, netečnost, spavost
Zábrana šoku
protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění
zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty
nepodávat žádné léky, nedávat pít
Záchranka 155, Policie 158, Hasiči 150, Tísňové volání 112
Zdroj Internet – připravil Jan Houžvic
Redakce Vám přeje v příštím roce mnoho kilometrů bez nehody
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2010

Vážení přátelé,
ve dnech 20. – 24. října se uskutečnil již 13. ročník divadelního festivalu „Stochovská Thálie 2010“. Musím konstatovat, že se patrně jednalo o zatím nejúspěšnější ročník. Vede mne k tomu především skutečnost, že diváci vytvořili během celého (!) festivalu neopakovatelnou a zvláště důstojnou atmosféru. A to jak při inscenacích profesionálních, tak i amatérských.
Od roku 1998 se snažíme vytvořit v podmínkách našeho města divadelní festival, který obohatí kulturu nejen
ve městě Stochov, ale i v celém Středočeském kraji. Je proto skvělé, že se tak daří již několik let. Festival vznikl za
starostování pana Jindřicha Sybery, kterému v tomto směru patří velký dík. Pokračuje v tom paní starostka Stanislava
Fišerová, které patří stejně velké poděkování. Festival bez podpory města by nemohl vůbec existovat. Během uplynulých let jsme získávali další finance od Středočeského kraje – z fondu tehdejšího hejtmana Středočeského kraje,
Petra Bendla - to bylo celkem sedmkrát! Nyní nám Středočeský kraj dává podporu formou grantu z fondu kultury,
což je také pěkné a děkuji tímto paní místostarostce Miloslavě Becherové, která se jako krajská zastupitelka na tomto
podílí. K výčtu sponzorů musím zmínit také pana Jaroslava Žáka, protože jeho příspěvky na první ročníky festivalu
jsou dnes v rámci historie festivalu nepostradatelné! On byl tím, kdo za naším projektem vždy stál celým srdcem.
Myslíme dodnes na něho a nejen ohledně této pomoci!
Ale vrátím se k obecenstvu. Moc za celý organizační štáb chci poděkovat všem, kdo přišel a věnoval polovinu jednoho říjnového týdne divadlu. Těší
nás to především s ohledem na úsilí, které bylo v
roce 1998 započato, a které v té době nebylo vůbec
jednoduché. Stochovská Thálie se počátkem své
historie potýkala především s diváckou účastí. Museli jsme však pokračovat a změny, ke kterým nás
„dohnala“ právě divácká obec, jsou nyní zřetelné.
A co říci více než je uznání všem divákům, když
herci po představeních nám říkali: „Máte ve Stochově víc než báječné publikum!“ To říkala Bára
Hrzánová, to říkal Vojta Kotek, to říkali herci
z příbramského, klapského i pardubického divadla
a Josef Dvořák také.
Příští ročník festivalu „Stochovská Thálie 2011“ se uskuteční ve dnech 19. - 23. října 2011. Během těchto dní již
začínáme sestavovat program a vybírat ty nejlepší možné inscenace pro náš festival. Je to složité s ohledem na ceny
jednotlivých představení tak, abychom příliš nemuseli zvednout cenu permanentních vstupenek. To je jedna z těch
složitějších a méně příznivějších zpráv, nicméně mohu slíbit, že cena nepřesáhne 450 Kč. I tak to bude ani ne 100 Kč
za jedno představení!
Ještě bych rád poděkoval celému týmu, který se na festivalu podílí: především mé pravé a levé ruce, Tomášovi
Barochovi, vedoucímu Kulturního zařízení města Stochov, protože spolu konzultujeme program a průběh celého
festivalu a on je tím dirigentem a pravým šéfem. Dále Marušce Benešové, která jako organizační pracovník a duch
festivalu pracuje dokonale. Dále Lubošovi Janouškovi, bez kterého nikdo neoprávněný do Domu kultury nevstoupí.
Petrovi Kedroňovi, který se velmi bez problémů stará o technické zabezpečení, dále Lukáši Brodskému, Karlovi
Černému a Renatě Zemkové, kteří pomáhají při organizačním zabezpečení celé akce. V neposlední řadě také mé kolegyni z Divadla LUNA Stochov, Míše Böhmové, za spolumoderování během zahajovacího večeru festivalu.
Program příštího ročníku festivalu zveřejníme včas, aby v červnu 2011 mohl být zahájen předprodej.
Těšíme se moc na vás a věříme, že další ročník bude neméně tak úspěšný jako ten letošní.
Luboš Fleischmann
Divadlo LUNA Stochov

NAŠE
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Kulturní zařízení
STOCH
města
OV
Stochov – DŮM KULTURY

MĚSTO

J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ
NA PROSINEC 2010

Krásné prožití vánočních svátků přejí zaměstnanci
DK Stochov
Středa 15.12. Koncert legendární beatové skupiny
GEORGE & BEATOVENS
Karel Kahovec, Viktor Sodoma – Vzpomínka na Petra Nováka
Přijďte si odpočinout v předvánočním shonu a poslechnout si
nesmrtelné hity – Náhrobní kámen, Povídej, Já budu chodit po
špičkách a další a tím prožít neopakovatelnou atmosféru tohoto
večera.
Velký sál DK
od 19:00 hodin
Vstupné 180,- a 250,Čtvrtek 16.12. LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU aneb HUMOR
A MUZIKÁL
Petr Martinák – bavič, imitátor se svými hosty – muzikálovými
zpěváky Luckou Novákovou, Katkou Kenardžievovou a Jaroslavem Adamcem v zábavném pořadu plného pohody, dobré nálady
a krásných písní.
Velký sál DK
od 18:00 hodin
Vstupné 150,-

Pátek 17.12. VÁNOČNÍ AKADEMIE
SOU STOCHOV
Velký sál

od 13:00 hodin

-

Neděle 19.12. HORNICKÝ PĚVECKÝ SBOR
Česká mše vánoční
Velký sál

od 19,00 hodin

Vstupné 80,-

Úterý 21.12. VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ STOCHOV
Velký sál DK

od 17:30 hodin

Vstupné dobrovolné

PŘIPRAVUJEME: 28.1.2011 KATAPULT
– tradiční koncert, premiéra!
Předprodej: 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. 312 651 294, nebo v prodejně Papír –
hračky, Komenského nám. N. Strašecí, tel 313 572 134.

Čtvrtek 16.12. VÁNOČNÍ TRH
Přijďte si nakoupit vánoční zboží a dárky, zastavit se s přáteli u
dobrého občerstvení, ochutnat teplou medovinu a další dobroty.
Vánoce přicházejí …
Mírové náměstí
od 10:00 hodin

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC PROSINEC 2010
Pátek 3.prosince *LETS DANCE 3*
Premiéra širokoúhlého hudebního romantického filmu USA o
streetové taneční skupině, která se chystá porazit své dlouholeté
rivaly.
Vstupné: 75 Kč * 107 min.* České titulky * Mládeži přístupno

Úterý 7.prosince *JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT*
Premiéra romantického dobrodružného filmu USA o moderní
ženě, která se pokouší najít své já. V hlavní roli vynikající Julia
Roberts.
Vstupné: 75 Kč * 140 min.* České titulky * Mládeži přístupno

Čtvrtek 9.prosince *ROMÁN PRO MUŽE*
Premiéra české širokoúhlé komedie podle dalšího bestselleru
Michala Viewegha o třech sourozencích v exkluzivním tatranském hotelu.
Vstupné: 80 Kč * 100 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 12.prosince * MUŽ VE STÍNU*
Premiéra širokoúhlého filmového thrilleru Francie, SRN a Velké
Británie. Věděl příliš mnoho než aby mlčel. V hlavní roli
P.Brosnan.
Vstupné: 75 Kč * 128 min.* České titulky * Mládeži přístupno

Úterý 14.prosince *OBČANSKÝ

PRŮKAZ*

Premiéra české filmové tragikomedie režiséra a producenta Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha.
Vstupné: 75 Kč * 137 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pondělí 20.prosince *JAK VYCVIČIT DRAKA*
Animovaný dobrodružný film USA. O vikingském mladíkovi, který
ve zkoušce dospělosti musí zabít draka …

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
Pohádka pro nejmenší diváky.
Vstupné: 62 Kč * 97 min.* Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Připravujeme na leden 2011 :
*HABERMANŮV MLÝN*
*POČÁTEK*
*TAJEMSTVÍ MUMIE*
*POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU*
*SEX VE MĚSTĚ 2*
*ĎÁBEL*
*EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ*
*PODIVNÍ*
*BENGA V ZÁLOZE

Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
Program našeho kina najdete na internetové adrese:
www.kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově: www.stochov.cz

Zaměstnanci Domu kultury ve Stochově přejí
všem svým návštěvníkům příjemné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí, zdraví a osobní pohody
v novém roce 2011.
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REKLAMY - INZERÁTY
Lékárna Na náměstí ve Stochově oznamuje, že je možno získat průkaz,
který opravňuje pacienta k uplatnění SLEVY 10% z celkové výše doplatku na předpis.
Tento průkaz mohou uplatnit rodiny s dětmi, důchodci, studenti a chronicky nemocní
lidé.Tento průkaz má omezenou platnost a je možné si ho vyzvednout v lékárně
na náměstí, Mírové nám. 261 ve Stochově.

Provádíme zemní práce,
dovoz písku, štěrku
a odvoz suti

OÁZA KLIDU STOCHOV, s.r.o.
Specialista na masáže
www. oaza-klidu.cz
MASÁŽE – PEDIKÚRA – KOSMETIKA
BAŇKOVÁNÍ – REIKI – VÝKLAD KARET
LOMI LOMI - havajská léčebná masáž

Pracovní doba:
pondělí až neděle

NOVINKY:
HLÍDÁNÍ DĚTÍ v našem dětském koutku
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY
HUNA - havajská léčebná metoda
(získali jsme status učitele této metody
v České republice pod záštitou mezinárodní organizace
Aloha International)

Kontakt: tel.: 731 936 202
E - mail: Lubos.Seba@seznam.cz

!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA

Mírové náměstí 486, vedle ordinací praktických lékařů,
1. patro Tel.: 603 479 120 mail: oazaklidu@gmail.com
nebo libuse.choloniewska@seznam.cz
Recepce: pondělí až čtvrtek 9 - 18 hodin,
pátek 9 - 13 hodin

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

Procedury fungují od pondělí do soboty.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
A MĚSTO STOCHOV
pořádá v pátek 31. prosince 2010
34. ročník turistického pochodu a cyklojízdy

SILVESTROVSKÝ POCHOD
START - sportovní areál - tenisové kurty
7,00 - 10,00 hod.
CÍL - jednotné 15,-Kč
ODMĚNA - diplom, kalendářík, razítka IVV
pěší + cyklo
TRASY - pěší 10,18 a 30 km, cyklotrasy 20,40 a 60m

TENTO POCHOD JE ZAŘAZEN DO AKCÍ
DVOUSTOVKA!
Upozornění - pochod se jede za každého počasí.
Možnost si projít příměstskou trasu IVV okolím města
Stochov v délce 28km. Na trase je minimální možnost
občerstvení, v cíli si vše můžete vynahradit.
Případné informace - J. Karlovský, V. Ulmana 48,
273 03 Stochov, mobil: 728 400 673.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STOCHOV
děkuje zaměstnancům MÚ Stochov
a paní Ing. Stanislavě Fišerové za podporu
při organizování našich turistických akcí.

Zároveň jim a všem spoluobčanům přejeme
hodně štěstí a zdraví v roce 2011.

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)

KAMARÁDI

Stránka 7

Mláďátka
Mláďátka vstoupila do nového školního roku s novými vedoucími do Podmořského světa. Zkušenou Romanu Slámovou
(kvůli jejím studiím) vystřídaly dvě mladé vedoucí Michaela Perglová a Kamila Krátká. Pomáhá jim Klárka Konopková.
Půlroční téma se odehrává v Podmořském světě. Děti jsou rozděleny do dvou oddílů, které se nazývají Chobotničky a Mořští
koníci. Na začátku hry je moře vyplavilo na břeh. Proto,aby se Chobotničky a Koníci dostali zpět do moře, musejí splnit několik
úkolů. Toto je rozděleno do několika etap. Každý oddíl si již nakreslil svůj plakát. Plakáty a jiné obrázky dětí visí podél schodiště cestou do klubovny. Tak se podívejte, jak máme šikovné děti.
P. S.: Kdyby se našel nějaký dobrovolník, který by nám rád pomáhal, ať se k nám přijde podívat, scházíme se každý pátek
v 16 hodin před kinem.
Michaela Perglová

Pozvánky
Kamarádi si Vás dovolují pozvat na následující akce:
Mikulášská nadílka
V neděli 5. prosince od 16 hod. se bude v klubovně Kamarádů konat Mikulášská nadílka pro nejmenší. Pro dětičky i jejich rodiče bude připraven program a samozřejmě přijde i Mikuláš s Andělem a
Čertem. Počet míst je omezen, proto si je včas rezervujte na e-mailu kamaradi.stochov@seznam.cz. Na
stejném e-mailu získáte i podrobnější informace. Akce je určena pro malé děti, které se ještě trošku bojí
a nechtějí být na Čerta sami.

Živý Betlém
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi se blíží každoroční představení Živý Betlém. I letos budeme svědky
narození Ježíška. Vánoční příběh o narození je stále stejný, ale přesto se ho každoročně snažíme ztvárnit trochu jinak. Přijďte
proto i letos posoudit naše snažení a taky nás podpořit.
Začátek je v poslední adventní neděli, tj. 19. prosince od 16 hod. na Mírovém náměstí.

Maškarní ples Kamarádů
A ještě malá pozvánka na příští rok. 22. ledna 2011 se bude v Sokolovně konat již 6. Maškarní ples Kamarádů pro dospělé.
Všichni, kdo se rádi baví a umí si udělat legraci i sami ze sebe, jsou srdečně zváni. Vstupenky budou dány do prodeje v brzké
době. Sledujte proto naše plakáty. Pokud si chce lístky zajistit s předstihem, můžete nás kontaktovat na e-mailu
kamaradi.stochov@seznam.cz.

Poděkování
Občanské sdružení KAMARÁDI chce touto cestou poděkovat všem, kteří opět podpořili jeho celoroční aktivity. Bez této podpory bychom jen s velikým úsilím uskutečnili alespoň část z toho, co ve Stochově pro malé i velké děláme. Velký dík patří
zejména Městu Stochov a jeho zaměstnancům za finanční podporu a za jejich vstřícný přístup. Dále děkujeme za finanční a materiální podporu našim stálým sponzorům: Aleně Uhlířové – Potraviny na náměstí, společnosti WebCat, Martinu Šulovi – KM
Stav, sdružení Klfree.net, LEKIN s. r. o. – Lékárna Na náměstí a společnosti Nejlevnější Dřevo.
Dále chci jako jednatelka sdružení poděkovat všem našim současným i bývalým členům a blízkým spolupracovníkům. Všem
těmto patří obrovský dík za vskutku nemalý kus skvěle odvedené práce. Díky jejich elánu a nadšení, pracovat pro dobrou věc
bez nároku na osobní odměnu, se stalo stochovské sdružení KAMARÁDI tím, čím je dnes – sdružením s dobrým jménem a širokou nabídkou volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé.
Děkuji současným členům sdružení: Petře Štěpánkové, Sylvě a Robertu Filipovým, Nikole Zaspalové, Romaně Slámové,
Zuzaně Černé, Lucii Gombitové, Vlastimilu Bučkovi, Veronice Kovalcové, Marii Fuksové st., Petře Vojnové a Ireně Samkové
a blízkým spolupracovníkům: Jiřímu Štraubovi st., Markétě Voborské, Michaele Perglové, Martinu Perglovi, Kláře Konopkové
a Kamile Krátké.
Pokud jsem někoho neprávem opomněla, nechť se ozve na náš email „kamaradi.stochov@seznam.cz“ a nedostatek bude napraven v příštím vydání.
Děkujeme i všem ostatním Stochovákům i přespolním za jejich přízeň a přejeme šťasné a klidné Vánoce.
Václava Pochmanová, jednatelka sdružení
A mě dovolte, abych jménem všech členů sdružení poděkovala naší jednatelce Vendulce Pochmanové, za její neúnavnou práci
pro Kamarády, za mnoho dní a nocí, které strávila nad sestavováním různých žádostí a grantů na finanční podporu našeho sdružení. I za to, že nás stále podporuje a pohání do práce.
Díky. A Kamarádům i všem lidičkám přeji úspěšný rok 2011.
Sylva Filipová, zástupce jednatelky sdružení

SPORT
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Stolní tenis v místním Sokole.
6.11.2010 se naši muži zúčastnili župních přeborů na Lánech. Ve dvouhře došel až do finále
J.Jedlička. Nezvítězil, ale i druhé místo je velkým úspěchem. Společně pak se Zdeňkem
Janouškem obsadili i druhé místo ve čtyřhře.
Župní přebory mládeže se konaly 20.11.2010 v naší sokolovně. V mladších žácích obsadil R.Kožušník třetí
místo, ve starších pak ve dvouhře zvítězil A.Krejčí, druhý skončil D.Olišar a čtvrté místo obsadila S.Krejčová. ve čtyřhře 1.místo
A.Krejčí, D.Olišar a 2.místo R.Kožušník společně s D.Bělouškem z Lánů.
Naše mládež se ještě zúčastnila 13.11.2010 2.bodovacího turnaje v Lánech. Podobně jako v říjnu na Stochově, putovaly všechny
zlaté medaile na Stochov. V nejmladších žácích 1.místo R.Kožušník. V mladších zvítězil M.Velc. Ve starších pak 1.místo
A.Krejčí, 2.místo D.Olišar a 7.místo S.Krejčová. Ve čtyřhře 1.místo D.Olišar, A.Krejčí, 3.místo S.Krejčová, G.Hůlová.
20.11.2010 se zúčastnili naši muži krajských přeborů na Kladně. Bronzový stupínek unikl o vlásek J.Jedličkovi a skončil čtvrtý.
Zlatí ale skončili P.Karmazín společně s T.Navrátilem.
V okresní soutěži I. naši mladí stále sice čekají na výhru, ale je to ještě nad jejich síly. Zároveň je to ale pro ně zkušenosti.
V krajské soutěži ale naši muži v posledních dvou víkendech neokusili porážku, postupně porazili Unhošť a Buštěhrad shodně
12:6 a Libčice 10:8, Líbeznice 14:4, Před posledním prosincovým dvoukolem zaujímají 6.místo, viz.tabulka.
Podtrženo a sečteno, listopad byl pro náš stolní tenis velmi úspěšný měsíc.
Tabulka:
1.SKP ARLT Kladno "B"

9

8

0

1

0

106:56

24

2.STC Slaný

9

7

0

2

0

78:84

21

3.KST Rakovník "C"

9

7

0

2

0

113:49

21

4.Sport Kladno

9

6

1

2

0

103:59

19

5.TTC Slovan Kladno

9

6

0

3

0

101:61

18

6.Sokol Stochov Honice

9

6

0

3

0

87:75

18

7.Sokol Unhošť

9

5

0

4

0

96:66

15

8.Sokol Líbeznice "B"

9

3

2

4

0

63:99

11

9.KST Sokol Libčice n.Vlt.

9

2

0

7

0

65:97

6

10.TJ Neratovice "C"

9

1

1

7

0

66:96

4

11.Sokol Buštěhrad

9

1

0

8

0

60:102

3

12.TTC Kladno "D"

9

0

0

9

0

34:128

0

PO ZVÁNK A
Žáci a zaměstnanci
speciálních tříd při
ZŠ Stochov si Vás
dovolují pozvat na
vánoční
výstavu,
která se bude konat
v pondělí 20. 12. 2010 a
v úterý 21. 12. 2010 od 13,00
do 17,00 hodin v budově školy
(růžový pavilon, 1. patro).
Při této příležitosti si budete
moci prohlédnout prostory školy,v případě zájmu zakoupit i
některé z výrobků s vánočními
motivy a tím podpořit aktivity
školy.

Poděkování
Děkujeme Městskému úřadu Stochov za blahopřání k našim narozeninám.

Pátková Jana a Doudová Jaroslava

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a MÚ ve Stochově za blahopřání k mým narozeninám.
Děkuji městskému úřadu, paní starostce Ing. S. Fišerové za gratulaci k mým 84. narozeninám.

Miloslava Dušková
Ludvík Darovec

Děkuji tímto všem, kdo na Městském úřadě nezapomíná na jubilea seniorů. Já osobně děkuji paní Mgr. Haně Doušové za milé
blahopřání a dárek k mým 75. narozeninám.
Lidmila Antošková
Ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce ing. Fišerové a MÚ Stochov za milé blahopřání a dárek k mému životnímu
jubileu.
Anna Nidrlová
Moc děkuji paní starostce, městskému úřadu a Zastupitelstvu města Stochov za srdečnou gratulaci a dárek k mému životnímu
jubileu.
Helena Buliaková
Děkuji městskému úřadu, paní starostce Ing. S. Fišerové, organizaci STP ve Stochově, rodině a všem ostatním, kteří mi blahopřáli k mým narozeninám.
Marie Všetečková

Vzpomínka
Dne 25.12. 2010 to bude již dva roky co nás opustil náš tatínek Rudolf Majerčík.

Vzpomínají synové s rodinami.

INFORMAČNÍ RUBRIKA
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srdečně zve na

v úterý 21. prosince v 17.30 hod do velkého sálu
DK Stochov,který vyzdobí práce našich malých výtvarníků
VSTUP DOBROVOLNÝ
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 12/2010 bylo vydáno ve
Stochově dne 8.12. 2010. Povoleno
Ministerstvem kultury ČR pod č.j.
MKČR - E 13398. Vydavatel: Město
Stochov,
J. Šípka 486, 273 03 Stochov,
IČO:234923. Redakce: Daniela
Lišková, Jan Houžvic, Jana
Suprunová, Tomáš Baroch.
Kontakt: tel.: 312 651 243
nebo 731 060 115.
E - mail: stochov@stochov.cz
nebo jahou@seznam.cz.
Příspěvky je možno odevzdávat
v informačním středisku
nebo podatelně MÚ Stochov.

UPOZORNĚNÍ !!!
Prodej živých kaprů bude,
tak jako každý rok před
obchodem p. Uhlířové,
ve středu od rána
22.12. 2010.

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
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V uplynulých dvou měsících řešila městská
policie společně několikrát s kolegy PČR
vzestupnou agresivitu restauračních hostů. Stupeň
nebezpečnosti ve třech případech byl tak velký,
že bylo proti nim použito donucovacích
prostředků. V prostorách Hornické ulice, bylo
opět řešeno několik případů porušení vyhlášky
o konzumaci alkoholu na veřejnosti. Jedná se
často o stejné osoby se stejným prohřeškem.
Finanční postih na místě přestupku, kdy postižený
nemá u sebe dostatek prostředků, je řešen
takzvanou pokutou na místě nezaplacenou.
Podpisem je dán souhlas s přestupkem a po
vypršení lhůty k zaplacení může dojít
až k exekučnímu vymáhání, tolik na adresu těch,
kteří se mylně domnívají, že dochází k
jeho promlčení. Podařilo se nám odhalit viníka
poškozených vchodových dveří v prostorách
Mírového náměstí. Síla alkoholu a slabost
člověka, zde opět sehrála své. Sportovní hala je
navštěvována za účelem vylepšení fyzické
Z pobytu jednoho z nich na naší služebně.
a psychické kondice. V případě obsazených parkovacích míst u haly,
využijte míst, několik minut pěší chůze. Vyhnete se tak našemu pozdravu
za stěračem, za parkování na veřejné zeleni s tím, že ani před naší služebnou nemusíte vždy zaparkovat. Říká se, a je to pravda,
že neštěstí nechodí po horách ale po lidech. Tak určitě zasáhl všechny blízké pád nezletilé dívky z druhého patra činžovního
domu. Držme palce v její uzdravení a pro městskou policii co nejméně takových případů.
A protože se blíží čas vánoční, přejeme všem lidem našeho města hezké prožití nadcházejících svátků, pevné zdraví a teplo
domova, tak jako ho našli dva opuštění psi u dobrých lidí v našem městě.
Zdeněk Zaspal, vedoucí MP Stochov

