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V 19,45 hodin odchází lampiónový průvod od Základní školy Stochov za doprovodu Veselé muziky. Teple se oblékněte,
půjdeme městem na SPORTOVNÍ AREÁL města Stochov, kde nás čeká ve 20,30 hodin slavnostní zapálení VATRY. Program
pokračuje volnou zábavou se skupinou FREESTYLE. Ve 21,30 hodin je připraven OHŇOSTROJ.
Občerstvení zajištěno - točené pivo, opékané klobásky, svařené víno. Příjemnou zábavu přejí pořadatelé!
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ŘÍŠE SKŘÍTKA STOCHÝKA
Sportovní odpoledne pro rodiče a děti – „Říše skřítka Stochýka“
Poslední březnovou neděli měly rodiny
s dětmi možnost strávit příjemné odpoledne
plné her a zábavy ve Sportovní hale města
Stochova. Akce byla pořádána ve spolupráci
s občanským sdružením FITrodina a přišlo na
ni přibližně 40 dětí. Programu od 15 do 17
hodin se mohly zúčastnit děti ve věku od 2 do
15 let, na které čekalo několik stanovišť označených podle barev. Pro menší děti byly připravené především obrázky a puzzle, starší
děti probíhaly překážkovou dráhou a učily
skřítka Stochýka lidskou abecedu. Součástí
programu byly také tvořivé dílny, kde si mohly
děti pod vedením lektorek vyrobit různé ozdoby, které si pak odnesly domů. Za každý splněný úkol dostaly razítko a sladkost,
s lektorkou cvičení se zase bavily při pohyblivých hrách. Akce byla zakončená lekcí zumby, která byla přístupná nejen dětem, ale i rodičům.
G. Krejčová
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
topná sezona 2013/2014 se velice rychle
blíží ke svému konci a podle prvních výsledků lze konstatovat, že co do vyrobeného a dodaného tepla, se jedná o jednu z
nejslabších sezon. Tento fakt je dán jednoznačně velmi mírnou zimou, dále se projevuje zvyšující se množství zateplených
objektů a v neposlední řadě i váš přístup k
odběru tepla a hospodaření s ním.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že tato situace
nás, jako dodavatele tepla nebude těšit,
opak je pravdou. My samozřejmě nemůžeme ovlivnit vývoj počasí, nicméně nás velmi
těší, že prokazatelně dobře fungují regulační prvky topné soustavy – tedy to, co ovlivnit můžeme. Tyto prvky byly na všech stupních regulace nainstalovány proto, aby s
teplem bylo nakládáno hospodárně a účel-

ně. Všechny stupně regulace (na dispečinku,
na rozvodech a v předávacích stanicích) jsou
pravidelně kontrolovány a závady na nich
ihned odstraňovány. Velmi důležitým faktorem
pro množství odebraného tepla je rovněž individuální regulace pomocí hlavic na topných
tělesech ve vašich bytech.
V měsíci dubnu přikročíme již k dodávce
tepla v útlumových režimech a tento způsob
dodávky budeme praktikovat až do ukončení
topné sezony.
Jak jsem vás informoval v minulých číslech
NMS, již jsme zahájili práce na údržbě topného systému a ihned po skončení topné sezony
přikročíme k pracem, které není možno provádět za plného provozu. Jednou z hlavních
činností, která nás po sezoně čeká, je rozsáhlá oprava kogenerační jednotky CAT 1000 na

kotelně K1. Z tohoto důvodu jsme pro
letošní kalendářní rok nasmlouvali jiný
model provozu tohoto zdroje a po dobu
jeho odstávky vám budeme dodávat teplo
na ohřev teplé vody z uhelné kotelny
K353. Tato variabilita dodávky je umožněna fungujícím propojem mezi kotelnami K1
a K353.
O průběhu popsané akce i o dalších
opravách vás budu prostřednictvím NMS
a webových stránek města Stochov
průběžně informovat.
Ladislav Foubík, vedoucí
provozu Stochov - ITES spol. s r.o.

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA
Děkuji paní starostce Ing. S. Fišerové a p. J. Suprunové za dary k mým
91. narozeninám.
Libuše Černá, S.K. Neumanna 395, Stochov

Děkuji starostce města paní Ing. Fišerové za milé přání k narozeninám.
Alena Vágnerová

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu Stochov a též mé rodině a přátelům, za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Jaroslava Suchá

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a MÚ Stochov a také
přátelům a především rodině za dárky a blahopřání k mým narozeninám.
Květa Frolíková

Děkuji paní starostce Ing. Fišerové a Komisi pro mládež a seniory za
přání k mým narozeninám.
Z. Kníže z DPS Stochov

Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové, Komisi pro mládež a seniory,
zastoupené paní Klucovou, za přání, dárky a návštěvu
k mým 80. narozeninám. Děkuji též mým přátelům, kteří mne
poctili milou návštěvou a příjemným popovídáním. Také mým
spolubydlícím patří velké poděkování, nejen za krásné vyzdobení společenské místnosti v DPS, ale i za přípravu pohoštění. K tomuto, pro mne významnému výročí, zahrál na
harmoniku pan Hora a mohli jsme si s ním i zazpívat. A tak
jsem si oslavu mých narozenin představovala.
Děkuje Marta Roubalová

VZPOMÍNKA
Dne 13.4.2014 uplynou 2 roky co nás
navždy opustil p. Krejčí Ota. Kdo jste
ho znali vzpomeňte s námi.
Manželka Jana Krejčová s rodinou
18.4. 2014 tomu bude 5 let kdy nás opustil pan Jan Jirka.
Vzpomeňte se mnou, kdo jste ho znali.
Přítelkyně Milena
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ROZHOVOR SE STOCHOVSKÝM OBČANEM
Zbyšek Kalenda (41) pracuje jako vedoucí v kovovýrobě, ale ve volném
čase sestavuje armádu plnou kouzelných příšer. Věnuje se totiž karetní sběratelské hře Magic The Gathering, kterou si kromě dětí oblíbili i někteří
dospělí. Zbyšek Kalenda před nedávnem založil klub ve Stochově, kde pořádá také turnaje. Doma má přibližně sedm tisíc karet.
Jaký je princip hry?
Hráči představují kouzelníky, kteří spolu pomocí karet bytostí a kouzel soupeří.
Existuje přes deset tisíc karet, a díky variabilitě strategií je počet kombinací prakticky nekonečný, stále se dají vymýšlet nové kombinace. Pravidelně vycházejí nové
sady karet, takže hra je neustále živá a pořád je co vylepšovat.
Kdy jste klub založil?
V září 2013 jsem získal povolení k organizaci turnajů. Dalo by se tedy říct,
že klub vlastně začal fungovat až od loňského roku, přestože jsme se scházeli již
o dva roky dříve. Od letošního února organizuji také hraní pro děti.
Kolik máte členů?
Přibližně 20 aktivních hráčů a 16 dětí. Byl jsem velice překvapen, jaký je o hru
mezi mládeží zájem. Dokonce jsem musel některé zájemce odmítnout. Vybavil
jsem děti základními balíčky, které jsou pro výuku vhodné. Počítám, že v dubnu budeme schopni přijmout dalších osm dětských členů.
Může se k vám přidat každý?
Ano, ale podmínkou je alespoň základní znalost angličtiny, protože karty se v češtině nevyrábějí. Děti to rozhodně přitáhne
k cizímu jazyku. Navíc díky městské dotaci a podpoře Kamarádů čekají děti velice zajímavé turnaje o ceny.
A jak často se scházíte?
Dětské hraní je každé pondělí odpoledne a jednou do měsíce sobotní dětský turnaj v klubovně Kamarádů, turnaje pro dospělé probíhají napůl mezi klubovnou a salonkem restaurace Slovanka. Ale do budoucna bych rád, aby děti mohly trénovat
v klubovně ještě jeden další den v týdnu.
G. Krejčová

Z ŘÁDKŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Jaro přišlo s předstihem, s ním hezké počasí a také ti, co nehodlají respektovat vyhlášku
města, o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti. Městská policie se zaměřila hlavně na
kontroly v Hornické ulici a přistižení viníci byli potrestáni na místě. Stejně tak se zaměřila na
kontrolu majitelů psů, zda dbají své povinnosti úklidu psích exkrementů. Souběžně s touto
kontrolou provedla i kontrolu jejich evidence. Je jasné, že uniforma budí u někoho respekt,
ale neměl by to být důvod k tomu, aby urychleně unikl zornému poli strážníka i za cenu toho,
že způsobí bolestivou újmu svému čtyřnohému kamarádovi. K této kontrole využívá městská
policie i kamerového systému k odhalení těch, kteří svoji povinnost nehodlají dodržovat.
Odložení nepojízdného vozidla /následně pak autovraku/, je pojmem a problémem kterým
se zabývá každé větší město. Za uplynulé období dvou měsíců se podařilo odstranit celkem
deset těchto nepojízdných vozidel, kdy majitelé zareagovali na ústní výzvu městské policie a nebo reagovali na její
písemnou, zákonnou lhůtu.
Zdeněk Zaspal
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MĚSTSKÝ DOHLÍŽECÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
Na konci loňského roku jsem Vás informovala o rozšíření „Městského kamerového dohlížecího
systému“. Současně s tím jsem požádala čtenáře naše měsíčníku o vyplnění Ankety, která se týkala
právě bezpečnosti ve městě v souvislosti se zřízením a rozšiřováním kamerového systému. Sešlo se
nám devadesát vyplněných anketních lístků. Není to sice mnoho, ale přesto mě potěšil i tento počet
a jsem ráda, že jste ochotní vyjádřit své názory. Na konci článku jsem také slíbila, že po vyhodnocení
vás seznámím s výsledky. Tady jsou:
Ankety se zúčastnili občané ze všech částí města. Převahu měli obyvatelé sídliště, těch bylo téměř
60%. Pokud jde o věkovou strukturu, pak 92% respondentů bylo starších 26 let. Mladí lidé se tedy
zapojili jen sporadicky.
Pokud jde o názory na kamerový systém, ty byli povětšinou kladné. 89% dotazovaných je pro další rozšiřování kamerového systému.
Pouhých 12% o kamerovém systému zatím vůbec nevědělo. 82% procent respondentů si myslí, že kamerový systém posílí bezpečnost ve
městě. 68% se na monitorovaném území cítí bezpečněji.
Pokud jde o strukturu osob, které dle názorů dotazovaných nejvíce narušují bezpečnost ve městě, pak „vítězí“ mládež. Tento názor určitě nelze paušalizovat. Zcela jistě jde o konkrétní skupiny omladiny, na které se již v současné době zaměřuje Městská policie ve Stochově.
Na druhém místě se umístili pejskaři. Bohužel se stále ještě setkáváme s bezohlednými majiteli pejsků, kteří své mazlíčky nevodí
na vodítku, ale hlavně po nich neuklízejí. To je samozřejmě vizitka těchto majitelů. Mohu vás ubezpečit, že i na tuto skupinu se městská
policie zaměřuje a i v tomto případě již byl několikrát využit kamerový systém. A v úsilí o nápravu budeme samozřejmě pokračovat
i do budoucnosti.
Přibližně polovina respondentů využila možnosti a vyjádřila svůj názor na bezpečnost ve městě ještě vlastními slovy. Právě bezohlednost pejskařů, případně stesk na nedostatek košů na psí exkrementy byl jedním z námětů. Shodou okolností právě v době, kdy anketa
probíhala, bylo po městě rozmístěno několik nových košů i s držáky na sáčky na psí exkrementy. Dále si občané myslí, že by městská
policie měla více využívat své pravomoci a být „tvrdší“ vůči spoluobčanům, kteří narušují veřejný pořádek. Bohužel městská policie může
zasahovat pouze v mezích zákona. Velitel městské policie také dostal výsledek ankety a zcela jistě se bude názory občanů inspirovat.
A ještě na závěr. Právě proto, že kamerový systém je občany města vnímám kladně, rozhodlo se vedení města usilovat o dotaci na další
rozšíření tohoto sytému. I když je s tím spojena spousta práce, věříme, že se vyplatí a hlavně, že přispěje k větší bezpečnosti v našem
městě.
Ing. Sylva Filipová
vedoucí správního odboru, manager - koordinátor prevence kriminality

Očkování psů proti vzteklině
KDY?

V KOLIK?

KDE?

12. května 2014, pondělí

od 17:00 do 18:00

Čelechovice - čekárna

19. května 2014, pondělí

od 13:00 do 13:50

Slovanka – park

od 14:00 do 15:50

Stochov – náměstí

od 16:00 do 17:00

Honice – u prodejny

Očkování bude provádět MVDr. Václav Fuchs. Poplatek bude činit: 80,- Kč. K dispozici jsou i kombinované vakcíny,
tablety na odčervení.
OČKOVÁNÍ JE POVINNÉ!!!
Majitelé psů, kteří se nezúčastní hromadného očkování, jsou povinni předložit očkovací
průkaz na Městském úřadu ve Stochově, 3. patro, podatelna, paní Skořepová.
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VÝMĚNA MLÁDEŽE 2014
Jak jistě mnozí víte, město Stochov podepsalo partnerskou smlouvu s německým městem Saarwellingen a francouzským městem
Bourbon-Lancy. Přátelé z Německa i Francie Stochov pravidelně navštěvují, můžete se s nimi setkat například na oslavách posvícení,
na plese města, při LunaminiMaxiádě a podobně. Jednou z pravidelných akcí je i výměna mládeže. Mladí lidé ze všech tří států se v době
letních prázdnin setkávají každý rok v jiné hostitelské zemi, aby navazovali přátelství.
V letošním roce se setkání uskuteční ve Francouzském Bourbon-Lancy. Mezi stochovskou mládeží se jistě najde mnoho zájemců, kteří
by se rádi do Francie podívali. Zde je možnost. Aby byl výběr spravedlivý, uspořádáme soutěž, které se mohou mladí ve věku
14 až 19 let ze Stochova zúčastnit. Odměnou bude účast na letním výměnném pobytu v Bourbon Lancy v termínu 28.7 až 1.8.2014.
Cesta, ubytování i strava jsou zdarma. Výhra je tedy více než lákavá.
Zde jsou tedy pravidla soutěže:
Účastnit se může chlapec či děvče ve věku 14 až 19 let, s vazbou na Stochov, který navštěvuje základní nebo střední školu.
Podmínkou soutěže je poslat do 31. května 2014 přihlášku a esej (ve formátu .doc případně docx, či pdf) na téma „Proč bych pozval
kamaráda na Stochov“ a přiložit fotku (ve formátu .jpg, max 5 Mpix) na téma „Stochov – město, kde žiju“.
Esej s fotografií vyhodnotí porota a 7 tvůrců bude odměněno právě pobytem ve Francii. Ostatní účastníci budou v příštím roce
osloveni, aby se účastnili mládežnického setkání, které bude hostit Stochov.
Výhra není právně vymahatelná.
Přihláška
Jméno a příjmení .............................................................................................................................
Datum narození ...............................................................................................................................
adresa trvalého pobytu ...................................................................................................................
telefon ......................................................... e-mail ........................................................................
jazykové znalosti ..............................................................................................................................
Souhlas zákonného zástupce (v případě účastníků mladších 18 let)
Jméno a příjmení zákonného zástupce .............................................................................................
Místo trvalého pobytu .......................................................................................................................
Souhlasím s účastí mé dcery/ mého syna v soutěži o účast na mládežnické výměně v Bourbon Lancy (Francie)
Souhlasím s poskytnutím osobních údajů. Tyto údaje jsou shromažďovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a nebudou poskytovány třetím osobám.

podpis účastníka soutěže

Podpis zákonného zástupce
(v případě účastníka mladšího 18 let)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Klub českých turistů pořádá v sobotu 3. května 2014 již 34. ročník turistického pochodu a cyklojízdy
KRUŠOVICKÝ VEJŠLAP. Start: 7,00 - 10,00 hodin - kino Stochov a 7,00 - 9,00 hodin - Nové Strašecí od polikliniky.
Trasy: Stochov 21 km; 24 km, Nové Strašecí 19 km. Cíl: restaurace U Banků - Lužná u Rakovníka.
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ.
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DŮM KULTURY STOCHOV - DUBEN 2014
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REKLAMY A INZERÁTY
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983

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

J. Kindl

M.Vodička

312/244089

312/658202

312/651893

602/155815

606/823732

602/332279

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

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně
lakování
Auto-elektrika – prodej
baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis
pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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BADMINTONOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE
Dne 15. března 2014 se ve Sportovní hale
města Stochova uskutečnil již čtvrtý amatérský
badmintonový turnaj, tentokrát ve čtyřhrách. Turnaj se hrál, jak je tomu zvykem, bez rozdílu pohlaví a věku. Celkem se turnaje zúčastnilo deset
dvojic. Čtyři dvojice byly smíšené, jednu dvojici
tvořily ženy a pět dvojic bylo ryze mužských.
Turnaj se odehrál ve dvou skupinách po pěti
dvojicích a každý zápas včetně vyřazovacích
bojů se hrál na dva vítězné sety beze ztrát do 15
bodů. Z každé skupiny postupovaly čtyři páry.
Osm postupujících dvojic poté hrálo vyřazovacím
systémem, ze kterého vzešla vítězná dvojice
turnaje.
Hned ve čtvrtfinálových kláních došlo na vyrovnané zápasy, kde se předváděl krásný a napínavý badminton. Semifinálová klání byla pro oko
Zleva: O. Krobová, R. Žák (3. místo), M. Rokůsková, P. Homolka (1. místo),
diváka dalším hezkým prožitkem tohoto krásného
J. Jedlička, T. Velc (2. místo).
sportu. Předposledním zápasem turnaje byl
zápas o třetí místo, do kterého nastoupili Oldřiška Smitková s Jiřím Modlingerem proti Olze Krobové s Romanem Žákem. Vítězství, a tedy
celkové třetí místo v turnaji, si z tohoto zápasu, po setech 15:11 a 15:8, odnesla dvojice O. Krobová a R. Žák. Opravdovým vrcholem turnaje
se stal finálový zápas, který byl jednoznačně nejlepším zápasem turnaje. Do finále postoupila bez jediného zaváhání dvojice Tomáš Velc
a Jaroslav Jedlička, která v dosavadním průběhu turnaje ztratila pouze jeden set, a to ve skupině se svými finálovými soupeři Monikou Rokůskovou a Pavlem Homolkou. První set vyhrála dvojice, T. Velc, J. Jedlička, o dva body, druhý set se pozice obrátila a o dva body zvítězil
jejich finálový soupeř. Všichni přítomní diváci a vypadnuvší účastníci turnaje si finále jednoznačně užívali, a to díky někdy až neskutečným
výměnám, které finalisti předváděli. Ve třetím setu měla nakonec převahu dvojice M. Rokůsková a P. Homolka, která zápas dotáhla do vítězného konce po setech 14:16, 15:13 a 15:7, a tím se stala vítězem Badmintonového turnaje, v rámci kterého se odehrálo 28 zápasů na dvou
připravených kurtech.
Děkujeme všem hráčkám a hráčům za účast a budeme se těšit opět na podzim.
Michal Hnízdo, Tomáš Zajíc
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
4/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 8.4. 2014. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město Stochov,
J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923. Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního či sportovního spolku nebo jiné
organizace? Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme. Redakční rada: Ing. Daniela Lišková tel.:
312 651 243 email: stochov@stochov.cz, Gabriela Krejčová tel.: 732 573 587 e-mail: krejcova.gabina@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277
e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 679 102 e-mail: kultura@stochov.cz. Odpovědná redaktorka Ing. Daniela Lišková.
Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailové adrese kteréhokoliv redaktora nebo písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme, aby
jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel. číslo). Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost
nelze dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce, do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci.
Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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FUTSAL NA STOCHOVĚ
Stochovské Arvato končí na skvělém šestém místě
Tři získané body z posledních dvou duelů v Okresní soutěži I. třídy znamenaly pro
stochovské Arvato nejen záchranu v soutěži, ale i posun na skvělé šesté místo. Stochovští v úvodním duelu posledního hracího dne s přehledem o čtyři branky přehráli
expřeborové kralupské Jiko, když dvakrát skórovala nová posila Kolek, po jedné brance přidali Kuthan a Fonod. Na skvělém šestém místě pak již nic nezměnila ani závěrečná porážka se silným novostrašeckým FT, kterému stochovští borci podlehli 2:6
(branky domácích Fonod a Kuthan).
Pos

KONEČNÁ TABULKA OS II. TŘÍDY 2013/2014
T

1. 1. FK Kročehlavy
2. FC Foboz Slaný B
3.F.C.B. Švermov
4.FC Meiller Slaný
5.FT Nové Strašecí
6.FC Arvato Stochov
7.Jiko Kralupy n.Vl.
8.Rekrea Třtice
9.MCE Slaný B
10.SK Hotel Kladno
11.SK Omask
Kovo Kladno B
12.FC Atraps Kladno

P

Skóre

+/- G

Nyní čeká zástupce stochovských celků
účast na slavnostním vyhlášení výsledků okresních soutěží a ocenění nejlepších týmů a jednotlivců, které proběhne v pondělí 14. dubna
2014 ve Slaném. V případě zájmu se pak stochovští budou moci zúčastnit již 19. ročníku
Memoriálu Petra Slance, který se v květnu
a červnu uskuteční právě ve stochovské sportovní hale, premiérově za účasti města Stochov.
Pavel Nepil

Tým
B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
13
12
12
11
8
8
8
8
7

2
4
4
2
4
4
2
2
1
4

3
5
6
8
7
10
12
12
13
11

72:23
81:43
76:41
84:60
60:52
46:57
53:56
47:72
55:72
49:68

49
38
35
24
8
-11
-3
-25
-17
-19

53
43
40
38
37
28
26
26
25
25

22
22

6
3

6
3

10
16

52:54
35:112

-2
-77

24
12

V případě celků se shodným počtem bodů rozhodoval poměr vzájemných duelů.
Nejnižší okresní soutěž byla zakončena finálovým dnem, v jehož průběhu se sousedé
v tabulce po základní části utkali formou dvojutkání o konečné pořadí. Ze tří stochovských zástupců se nejvíce dařilo celku FK Stochov, který potvrdil v duelech s FC Velká Buková páté místo. Borci FK byli úspěšnější v obou duelech, v prvním zvítězili
přesvědčivě 5 : 1 (branky Najer 2, Smejkal, Kedroň, Stehlík), ve druhém pak 5 : 3
(Najer, Smejkal, Jungmann, Maudr V., vlastní). V souboji o sedmou příčku neuspěl
FC Stochov, když Stehelčevsi podlehl 4 : 6 (branky Vorbach 2, Burle 2) a 2 : 3 (Burle,
Trávníček). Vylepšit si svou konečnou pozici se nepodařilo ani nejmladšímu (a to jak
věkem hráčů, tak rokem založení) stochovskému celku Meteoru, který dvakrát podlehl
buštěhradskému Hornetsu. Přitom v obou duelech stochovští vedli rozdílem dvou
branek, v prvním však odešli poraženi 3 : 4 (přesné zásahy Slezák, Janovský, Maudr
D.), druhý skončil dělbou bodů po výsledku 2 : 2 (Minichthaler, Slezák).

KONEČNÉ POŘADÍ OS. II. TŘÍDY 2013/2014
Tým

Poř.
1.

Sokol Řevničov

2.

TJ Slabce

3.

FK Union Slaný

4.

AFK Rozdělov

5.

FK Stochov

6.

FC Velká Buková

7.

SK Stehelčeves

8.

FC Stochov

9.

FC Hornets Buštěhrad

10.

Meteor Stochov

11.

1. FC Horní Bezděkov

12.

R.S.C. Čechie Slaný „C“

13.

Blevice 73

14.

Jafra FK Slaný

15.

FK Kačice

TEL.: 731903595, 604145955,

16.

Ceresit Hvězda Kladno

PO - PÁ: 8,00- 17,00 HODIN, SO: 8,00 - 12,00 HODIN

17.

FC Krakovec

E - MAIL: Autopneuservis-josef@seznam.cz

18.

European Transport Slaný

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - JOSEF
NABÍZÍME: KOMPLETNÍ PNEUSERVIS, KOMPLETNÍ SERVIS
VŠECH ZNAČEK. OPRAVY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ,
DIAGNOSTIKA, MECHANICKÉ PRÁCE, ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ NA
SUCHO I MOKROU CESTOU, GEOMETRIE, PŘÍPRAVA NA STK,
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ S 5% SLEVOU, ODVOZ ZÁKAZNÍKA
ZDARMA, RYCHLOST, PEČLIVOST, KVALITA.
AREÁL RYNHOLEC (BÝVALÝ DŮL ČS ARMÁDY)
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TS STOCHOV, s.r.o.
a

Vážení občané,
počínaje 15.3.2014 byly uvedeny
do provozu nové webové stránky
spol. Technické služby
Stochov, s.r.o.
Účelem těchto stránek je zajistit
lepší informovanost o službách,
které Technické služby poskytují
občanům Stochova.
Webová stránka je
www. tsstochov.webnode.cz
Prostřednictvím odkazu na vzkazník na těchto webových stránkách
můžete zaslat svoje podněty a připomínky jak k práci TS Stochov,
tak i k samotné organizaci
webových stránek.
Děkujeme za spolupráci.
Vedení Technických služeb
Stochov, s.r.o.

Zároveň byl zahájen prodej
štípaného palivového dřeva
(polínka cca 25cm)
1m³ = 880 Kč vč. DPH 21%
1 multikára = 2m³
Objednávky přijímáme v pracovní době od 7,00-13,00h
v kanceláři TS Stochov
v Honicích nebo na tel. čísle
602 331 359,
či na e-mailu
ts-stochov@seznam.cz
Při odběru 2m³ dovoz
v katastru Stochova
ZDARMA!

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NMS vydává :

Dne 24. března 2014 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítání občánků.
Starostka města Ing. Stanislava Fišerová, MPA, přivítala mezi občánky Města Stochova 5 chlapečků
a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Davida Michala, Jana a Viléma Káňovy, Michaela
Ešnera, Matyáše Pudila, Elišku Forštovou, a Anežku Kratochvílovou. Všem ještě jednou touto cestou
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

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

Anežka Kratochvílová

Foto: Lenka Suchá
Michael Ešner

Matyáš Pudil

Jan a Vilém Káňovi

Eliška Forštová

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 18. 3. 2014 oslavil 91. narozeniny pan
Miroslav Hloušek. K tomuto významnému životnímu jubileu mu popřály starostka města
Ing. Stanislava Fišerová, MPA a paní Jana
Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.

David Michal

Redakce NMS

