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Nejdůležitější body:
> Smetanovy sady
> Výsledky voleb

SMETANOVY SADY

> Technické služby
Stochov, s.r.o.

V měsíci listopadu se postupně dokončují práce na revitalizaci Smetanových sadů.
V této investiční akci se podařilo opět plnohodnotně využít významnou plochu města
a opět jí dát tvář odpočinkové zóny. Poslední úpravy, které čekají Smetanovy sady je osazení odpadkových košů, laviček a herních prvků (viz foto), které jsou jedinečné pro tuto lokalitu. Věříme, že se podařilo vdechnout tomuto významnému krajinnému prvku uvnitř města
nový život. Velké poděkování patří Středočeskému kraji, který na akci poskytl dotaci ve výši
1mil. korun.
Bc. Daniel Skrčený - vedoucí odboru investic

> Pexesiáda 2014

Uvnitř tohoto vydání:

Foto: Lenka Suchá
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
v měsíci říjnu 2014 jsme dokončili
i poslední rozpracované akce, které souvisely s plánovanou letní údržbou zdrojů
a topného systému. Většinu prací jsme
prováděli tak, abychom minimálně omezovali dodávku tepla do vašich domácností,
ale např. při revizích ohříváků teplé vody
jsme museli provést krátkodobé odstávky
a tímto vám děkujeme za pochopení.
Způsob dodávky tepla jsme přizpůsobili
tomu, jak se během měsíce října vyvíjelo

počasí. Počátkem měsíce jsme volili vytápění
v ranních a večerních hodinách s tím, že
v mezičasech jsme zdroje vypínali.
Ve druhé polovině měsíce spolu s obnovením provozu kogenerační jednotky, jsme aktivovali systém dodávky tepla formou režimu
útlumů. To znamená, že teplo je dodáváno
plynule a domovní čidla automaticky sledují
vývoj venkovní teploty, a pokud tato vystoupí
nad 16 ºC, odstaví vytápění.

množství škodlivých látek, které při provozu kotelen unikají do ovzduší. Vzhledem
k přípravě zdrojů v letním období, by výsledky měření měly být vyhovující tak, jako
v předchozích letech.

Ladislav Foubík
vedoucí provozu Stochov

V měsících listopadu a prosinci provedeme,
v duchu zákonné normy, odborné měření

ITES spol. s r.o.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem voličům, kteří nám dali v komunálních volbách hlas a tímto nás podpořili svoji důvěrou. Budeme se držet našeho předvolebního hesla „Měníme město k lepšímu“.
Za MO ČSSD Stochov předsedkyně organizace Mgr. Miloslava Becherová
Milí stochovští voliči,
dovolte mi jménem celé kandidátní listiny Starostů a nezávislých "PRO ROZVOJ STOCHOVA" poděkovat všem, kteří se rozhodli v letošních komunálních volbách svým hlasem podpořit právě naše sdružení. Díky vám se nám podařilo získat v zastupitelstvu města 5 mandátů. Vaše vzrůstající podpora je pro nás důkazem, že jsme na správné cestě. Vážíme si vaší podpory a budeme se snažit, abychom v novém
volebním období realizovali náš volební program. Ještě jednou děkujeme za vaše hlasy a důvěru.
Ing. Roman Foršt
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám touto cestou za všechny kandidující poděkovala za podporu, kterou jste nám svými hlasy vyjádřili v letošních komunálních volbách. I nadále se budeme snažit pracovat pro rozvoj našeho města.
Za KDU - ČSL Ing. Stanislava Fišerová, MPA
Místní sdružení ODS Stochov děkuje všem občanům města Stochov za vyjádřenou podporu v komunálních volbách do zastupitelstva města. Prostřednictvím tří získaných mandátů v zastupitelstvu města budeme nadále hájit zájmy občanů a prosazovat náš volební program.
Budeme rádi za případné vaše podněty či připomínky, které můžete zaslat prostřednictvím našich webových stránek (www.odsstochov.cz ).
Za MS ODS Stochov Mgr. Petr Paták
Městská organizace KSČM ve Stochově děkuje všem svým voličům za podporu v komunálních volbách a slibuje, že všichni tři zastupitelé
budou pracovat pro rozvoj města ze všech sil.
ZA KSČM KAREL ONDRÁŠEK
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.

Michal Janeje

Chtěla bych poděkovat všem, kteří nezapomněli na mé narozeniny, i když to nebyly žádné kulatiny. Děkuji nejen rodině, přátelům, ale i MÚ
ve Stochově.
Jiřina Dáňová
Děkuji městskému úřadu a Svazu tělesně postižených za dárky a blahopřání k mým narozeninám.
Děkuji Městskému úřadu Stochov za dárek a blahopřání k mým 85. narozeninám.

Josef Karlovský
Václav Tábor

VZPOMÍNKA
Dne 11.11. 2014 uplyne 1 rok od náhlého úmrtí pana Vladimíra Hábla. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami
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FLORBAL STOCHOV
OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ SE ZÚČASTNÍ I ČTYŘI STOCHOVSKÉ CELKY
Celkem čtyřicet jedna celků se přihlásilo do nového ročníku kladenských okresních
soutěží. Mezi nimi již neuvidíme vítěze loňského okresního přeboru FC Foboz
Slaný, který se po jednoroční absenci vrací do Středočeského krajského přeboru.
Naopak, sestup z vyšší soutěže potkal kladenský Slavoj, který tak zaujme jeho
místo. Dokonce z divize se do nejvyšší okresní soutěže, na základě vlastního rozhodnutí, vrací 1. DFK Slaný. Nováčky v nejnižší okresní soutěži jsou celky Bratronice a Sokol Knovíz.
Okresní přebor tak bude mít tradičních dvanáct týmů, odehraje se ve Sportovní
hale BIOS Slaný, začíná úvodním turnajem v sobotu 15. listopadu 2014. Okresní
soutěž I. třídy bude mít rovněž dvanáct účastníků, zahajuje pak v sobotu 8. listopadu 2014. Okresní soutěž II. třídy bude mít sedmnáct účastníků a zahájí v neděli 9.
listopadu 2014. Obě nižší okresní soutěže se pak odehrají ve Sportovní hale na
Stochově.
Nového ročníku okresních soutěží se zúčastní čtveřice stochovských celků, v OS
I. třídy to bude FC Arvato Stochov, v nejnižší okresní soutěži se pak představí trojice FC Stochov, FK Stochov a Meteor Stochov.
Účastníci Okresního přeboru:
1. DFK Slaný (přeřazen z divize), 1. FC Slavoj Kladno (sestup ze Stč. KP), F.C.
Brandýsek „B“, SK Omask Kovo Kladno, Tatran Zlonice, AC Sparta Slaný, PK
Třebusice „B“, RSC Čechie Slaný „B“, SK Olympik Mělník „C“, SK Jarpice, FK
Kročehlavy (nováček) a FC Foboz Slaný „B“ (nováček).
Účastníci Okresní soutěže I. třídy:
1. DFK Slaný „B“ (administrativně přeřazen), KLC Klobuky (sestup), AFC Celtic
Kladno „B“(sestup), Jiko Kralupy n.Vl., Rekrea Třtice, MCE Slaný „B“, F.C.B. Švermov, FC Meiller Slaný, FC Arvato Stochov, FT Nové Strašecí, Sokol Řevničov (nováček) a TJ Slabce(nováček).
Účastníci Okresní soutěže II. třídy:
FC Stochov, FC Velká Buková, FK Stochov, FK Union Slaný, Jafra FK Slaný,
1. FC Horní Bezděkov, Blevice 73, Meteor Stochov, SK Stehelčeves, RSC Čechie
Slaný „C“, Ceresit Hvězda Kladno, FK Kačice, FC Krakovec, AFK Rozdělov,
FC Hornets Buštěhrad, TJ Sokol Bratronice (nováček) a Sokol Knovíz (nováček).

Listopadový program stochovských celků
(vše SH Stochov):
Sobota 8.11.2014
11.20 KLC Klobuky – FC Arvato Stochov
13.05 FT Nové Strašecí – FC Arvato Stochov
Sobota 22.11.2014
9.35

FC Arvato Stochov – Rekrea Třtice

10.10 FC Arvato Stochov – AFC Celtic Kladno „B“
Neděle 9.11.2014
10.45 FC Stochov – FC Velká Buková
11.55 FC Stochov – TJ Sokol Bratronice
13.40 Sokol Knovíz – FK Stochov
14.15 FK Union Slaný – FK Stochov
Neděle 23.11.2014
9.35 FK Stochov – Jafra FK Slaný
10.45 FK Stochov – 1. FC Horní Bezděkov
13.40 FC Stochov – FC Krakovec
14.14 FC Stochov – AFK Rozdělov
15.25 Meteor Stochov – FK kačice
16.35 Meteor Stochov – RSC Čechie Slaný „C“
Pavel Nepil

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Stochově oznamuje, že opět,
po prázdninové pauze, začalo v malém sále
Domu kultury Stochov, kondiční cvičení.
Přijít zacvičit si můžete každé úterý v 10,00
hodin.
Marie Staňková, STP míst. org. Stochov

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
11/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 7.11. 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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REKLAMY A INZERÁTY
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983

Wüstenrot - hypoteční banka
HYPOTÉKA JIŽ OD 2,29%
nyní správa úvěru zdarma
HYPOTÉKA REFIN již od 2,19%
zpracování refinu zdarma
Poradenská kancelář Kačice
po-ne tel.:777 756 766
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 zahrani ční
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)

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
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.
Dále vám oznamujeme, že v období vegetačního klidu po 1.11.2014,
Technické služby Stochov provedou probírku dřevin v katastrálním území
města Stochov. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 bylo pokáceno větší
množství stromového porostu, bude počet kácených stromů výrazně nižší.
Pokácené stromy budou zpracovány na palivové dřevo. Pokud budete mít
o odběr palivového dřeva zájem, kontaktujte prosím sl. Konopkovou ( tel.
číslo 602 331 359) co nejdříve. Požadavky budou uspokojeny dle pořadí.
Cena za 1m³ palivového dřeva zůstává jako v loňském roce tj. 880 Kč vč.
DPH. Doprava v katastrálním území města Stochov je zdarma. Doprava
mimo Stochov dle platného ceníku (18 Kč bez DPH ).
Také upozorňujeme stochovské občany, že během měsíce listopadu
2014 bude možnost bezplatně uložit ojeté pneumatiky v areálu TS Stochov,
Honické náměstí 13. V prvním prosincovém týdnu budou shromážděné
pneumatiky ekologicky zlikvidovány. Po 1. prosinci 2014 již nebudou pneumatiky k likvidaci přijímány.
Děkujeme za pochopení
vedení TS Stochov

Informace pro občany!
Technické služby Stochov na vyžádání
poskytnou občanům pro sběr listí ze soukromých pozemků přepravní žoky a zajistí odvoz
a likvidaci tohoto biologického
odpadu.
Za 1 přepravní žok vč. odvozu a likvidace bude účtována částka 200 Kč vč. DPH.
Platba bude provedena v hotovosti při převzetí naplněného žoku.
Vedení TS Stochov

•

v bazénu Tuchlovice
AQUAEROBIK je zdravý pohyb,
cvičení ve vodě nezatěžující klouby a páteř
•
efektivně tvaruje tělo
•
vhodné pro redukci váhy
•
všechny věkové kategorie
•
zvýšení kondice
•
psychické odreagování
•
Středa 20.00 – 21.00 h
•
Čtvrtek 18.00 – 19.00 h
•
Soboty 19.00 – 20.00 h
Bližší informace a objednávky na:
Tel. 776 202 138, web : www.aquarobic.cz
Nyní nás najdete i na facebooku jako
Aquarobic Lenka Peslová

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)
PO - PÁ: 8,00- 17,00 HODIN, SO: 8,00 - 12,00 HODIN
TEL.: 731903595, 604145955,
E - MAIL: Autopneuservis-josef@seznam.cz

ŽENA VLČÍ MÁK
Divadelní představení s Hanou Maciuchovou
19.11. od 19:00 hodin v DK Stochov
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, PŘI KOSTELE SVATÉHO VÁCLAVA VE STOCHOVĚ
Dušičky – svátek, který znají i nevěřící -

2.11. slavíme

vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Navštěvujeme hroby, vzpomínáme na své blízké.

Probuzení po smrti
Náznak našeho domova ve věčnosti
Jsme-li hladoví, ukazuje to na to, že existuje něco jako potrava. Kdybychom byli bytostmi, které normálně nejedí a nejsou vybaveny k jídlu - pociťovali bychom hlad? A všimněte si, jak jsme neustále překvapováni časem
(„Jak ten čas letí! To snad není ani možné, že John už je dospělý a oženil
se!“) Proč jsme tak časem zaskočeni? Ledaže v nás vskutku existuje něco,
co není dočasné… Touha po věčnosti je totiž zabudována v nás všech.
Jestliže si tedy stěžujeme na čas a radujeme se ze zdánlivě bezčasového
okamžiku, napovídá to, že jsme vždycky nebyli, nebo navždycky nebudeme
bytostmi závislými čistě na čase. Napovídá to, že jsme byli stvořeni pro věčnost. Nejen že jsme časem tísněni, zdá se, že si na něj nejsme
schopni ani za tisíc generací zvyknout. Vždycky nás čas ohromuje – jak rychle plyne, jak pomalu plyne, kolik ho už uplynulo. Kam se ten
čas poděl, vykřikujeme. Nejsme s to se mu přizpůsobit, nejsme v něm doma. Je-li tomu tak, může se to jevit jako silný náznak toho, že
existuje věčnost a že ta je naším domovem.
Touha po radosti ukazuje k Bohu
C. S. Lewise přivedla k Bohu jeho touha po radosti, která zde na zemi nemůže dojít naplnění. Pozemské skutečnosti totiž radost slibují
jen zdánlivě. Zprvu je v našem životě touha po něčem nepojmenovatelném. Je to přání, které námi proniká při vůni hořícího ohně, nebo při
volání divokých kachen, které nám letí nad hlavou. Pak ale tuto svou touhu spojíme s nějakým pozemským předmětem. Věříme, že ji nalezneme, jestliže vyšplháme na vrchol vysněné hory, když najdeme vzácnou květinu, získáme lásku určité krásné ženy, nebo když doplachtíme ve své plachetnici až za modrý obzor ke své vlastní objevené zemi.
A přece, ať už je předmětem našeho hledání cokoliv, jakmile to najdeme, poznáváme, že to vůbec neobsahuje tu radost, která nám lámala srdce touhou. Člověk tak dochází k poznání, že lidská duše byla stvořena, aby se těšila z nějakého nekonečného „předmětu“. Když zde
na zemi člověk po něčem touží, zahlédne matně věčnost a Boha. Ve všech našich tužbách tak ve skutečnosti toužíme po Bohu: Existuje
totiž jen jeden Pramen Radosti.
Probuzení po smrti
Vzpomínám si, jak jsem na jednom obědě mluvil s C. S. Lewisem o smrti, nebo spíše řečeno o probuzení po smrti. Ať to bude jakékoliv,
říkali jsme, že naše reakce bude: „Jakpak by ne! Ovšem, je to právě takové! Jak by to mohlo být jiné?“ Oba jsme se při tom usmívali. Bude
to asi jako přijít (opravdu) domů…
převzato z www.vira.cz
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou
před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro
vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě,
a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke
mně.' Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy
jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli
jsme k tobě?' Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro
mne jste udělali.'
Evangelium podle Matouše 25,31-46

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00
Stále je možné přispívat na probíhající rekonstrukci varhan s možností vystavení potvrzení o finančním daru, které lze uplatnit
ke snížení daňového základu u příslušného finančního úřadu.
Kateřina Lopatová
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Venkovní posilovací stroje COLMEX
V průběhu října došlo k nainstalování třech venkovních posilovacích strojů ve
sportovním areálu. Zařízení k procvičování chůze, surfovací zařízení a šlapací
zařízení. Každý ze strojů má na sobě štítek s popisem. Venkovní fitness hřiště
pro seniory, dospělé a mládež, získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi po celém světě. Snadné a zábavné cvičení je tak na dosah všem, kteří
dbají o svůj životní styl. Přijďte vyzkoušet i vy.

V LISTOPADU BADMINTON
A SQUASH
do 16:00 hod. za 99,- Kč!
Sportovní hala Stochov

Bc. Tomáš Zajíc - Sportovní areály města Stochova, vedoucí organizační složky

pondělí až neděle od 10:00
do 16:00 hod. 99,- Kč/
hodina/kurt
Rezervace na
www.sportstochov.cz
nebo na tel. čísle
312 652 599.

POTRAVINY ALENA UHLÍŘOVÁ - NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV
OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU
PO - PÁ: 6,00 - 19,00 HOD.
SO: 6,00 - 11,00 HOD.
NE: 7,00 - 11,00 HOD.
DENNĚ ČERSTVÝ CHLÉB OD VÍCE DODAVATELŮ, SLANÉ I SLADKÉ PEČIVO
RACIO A BEZLEPKOVÁ VÝŽIVA
VELKÝ VÝBĚR MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
SLUŽBY: DÁRKOVÉ KOŠE, KAZETY A BALÍČKY, BONBONIERY
LAHŮDKY: ČERSTVÉ KRÁJENÉ UZENINY, SÝRY, POMAZÁNKY, SALÁTY, RYBY,
CHLEBÍČKY, ASPIKY, DORTY, ZÁKUSKY A JEMNÉ PEČIVO

Jsme na webu:
www.stochov.cz

KAMARÁDI STOCHOV

NMS vydává :

MIKULÁŠSKÉ REJDĚNÍ
KDY: Neděle 7. 12. 2014, 14:00 – 18:00 hod.
KDE: Stochov, Sokolovna
VSTUPNÉ: 50,- Kč za dítě (rodič neplatí,
v ceně zahrnuty 3 perníčky k nazdobení)
Čeká vás tancování, soutěže,
zdobení perníčků a malování na obličej.
Budeme se na vás těšit.
Mikuláš, Čert a Anděl

Kdy? v sobotu 22.11. 2014
Kde? ve foyer DK Stochov
Od kolika? od 14,00 hodin
Co je na programu?
•
miniturnaj pro děti předškolního věku do 5 - 6 let
•
turnaj tzv. pavouk pro děti od 6 - 7 let až mládež do 15 - 17 let
•
turnaj pro dospělé od 18 let do 100 let
Vstupné:
•
pro děti do 18 let 40,-Kč
•
pro dospělé 50,-Kč
V případě dotazů volejte na tel. číslo 720 273 415.

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz
Foto: Lucie Gombitová

Kamarádi strašili děti i dospělé
Spolek Kamarádi Stochov připravuje volnočasové aktivity pro spoustu místních dětí. Poslední takovou akcí byla bojovka, a to nejen pro
malé, ale i dospělé. Pro děti byla připravena stezka odvahy od Svatováclavského dubu kolem zahrádek a hřbitovní zdi, kde si na ně počíhalo
přibližně patnáct strašidel. Na začátku dostali všichni malí účastníci svítící ouška či svítící brýle, aby na strašidla lépe viděli. Cílem všech
dvanácti dětí, které se nebály a na stezku odvahy se vydaly, bylo podepsat se na pergamen, za což získaly
na konci cesty dobrotu. Samozřejmě součástí výbavy všech skupin byla také baterka.
Odvážných dospěláků přišlo celkem devět. Ti mezi sebou soupeřili ve tříčlenných týmech jako detektivové.
Celá smyšlená situace byla inspirována
českými i zahraničními pohádkami. Jejich
cílem bylo vyřešit vraždu Petra Pana.
Svědkem incidentu byla víla Zvonilka
a hlavními podezřelými byli Kapitán Hook,
Manka a Rumcajs a Jack Frost. Indicie
hledaly týmy celkem na osmi stanovištích,
a to buď v podobě výpovědi svědka
či podezřelého.
Gabriela Krejčová

