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Dne 1.2. 2014 se uskutečnil již 14. reprezentační ples města,
kterého se zúčastnil i senátor Mgr. Jiří Dienstbier.
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> Rozhovor
> Střední škola služeb
a řemesel Stochov
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> Vítání občánků

O předtančení se postaral Taneční klub Admira Kladno
a jako host večera vystoupila Heidi Janků.
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

ROZHOVOR S OBČANKOU MĚSTA STOCHOV
Amatérská herečka Marie Benešová je členkou občanského
sdružení Divadlo LUNA Stochov již od jeho založení. Po mateřské
dovolené dostala nabídku v kulturním domě také pracovat. Dnes má
na starosti prodej vstupenek, kino i pořady pro školky a školy.
Svou kariéru amatérské herečky jste odstartovala již v roce 1995
hrou Blázen a jeptiška. Od té doby máte za sebou více než deset her.
Která byla nejúspěšnější?
Určitě Ach, ta něha našich dam!, která měla téměř padesát repríz. Hráli jsme ji
pro Čechy v Bruselu a na přehlídce v Lucemburku. Tato hra byla také součástí
festivalu Jiráskův Hronov v roce 2010. Bylo to nejlepší, co jsme kdy hráli.

Při vaší poslední hře Nebožka panina matka jste spolupracovali s profesionálními herci. Jaká to pro vás byla
zkušenost?
Bylo to bezvadné, hlavně byla neskutečná sranda. Zahrála jsem si s Romanem Štabrňákem a Jiřím Ployharem, který byl takový můj idol
z televize. Hru režíroval Milan Schejbal, a stačilo nám na to osm zkoušek. S amatéry zkoušíme hru třeba rok, ale tohle jsme měli nazkoušené za měsíc a půl. Byla jsem překvapená, jak hladce se s nimi spolupracovalo. Navíc mi byli oporou, kdybych něco pokazila, pomohli by mi.

A nějaká zajímavá historka z jeviště?
Zrovna při první repríze po premiéře, Nebožky paniny matky, to se mnou před představením švihlo, a musela jsem do nemocnice. Takže
jsme měli premiéru a zároveň asi i derniéru, protože vzhledem k tomu, jak jsou oba herci pracovně vytížení, nemáme možnost se znovu
sejít na zkoušení.

A nyní zkoušíte něco nového?
Bohužel ne, protože je nedostatek herců. Ale rádi bychom s panem Fleischmannem na podzim sehnali lidi a nějakou hru opět nazkoušeli.

Divadlo LUNA Stochov bude letos slavit své dvacáté výročí. Plánujete nějakou speciální akci?
Zatím jsme to tolik neřešili, ale pravděpodobně spojíme oslavy divadla s letošní LunaMiniMaxiádou. Už máme vymyšlený program,
tak snad bude letošní ročník stejně úspěšný jako ten minulý.
Děkuji za rozhovor G. Krejčová (Foto: J. Křivánek)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce, Stáně Fišerové, za blahopřání k mým 70. narozeninám.
Stanislav Obršál
Děkuji městskému úřadu, a paní starostce Ing. S. Fišerové a Komisi pro
mládež a seniory, za milé blahopřání k narozeninám.
Jarmila Vodičková s rodinou

Děkuji MÚ Stochov, starostce S. Fišerové a paní
Suprunové za návštěvu, předání dárků a milé pobesedování
u příležitosti mých narozenin.
Marie Moravcová
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Komisi
pro mládež a seniory za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Bedušová

VZPOMÍNKA
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu
Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Libuše Janejová
Děkuji městskému úřadu, Svazu tělesně postižených a všem přátelům,
kteří se mnou oslavili moje 70. narozeniny, za blahopřání a dárky.
Marie Karlovská
Děkuji MěÚ a paní starostce, též místní organizaci STP za blahopřání
a dárek k mému životnímu jubileu.
Jan Feierfeil
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, Komisi pro mládež
a seniory, STP, ČČK a všem přátelům za blahopřání a dárky k mému
životnímu jubileu.
Irena Rychecká

10.3. 2014 uplynou 3 roky co nás navždy opustila Pavlína
Weiglová (Zápotocká). Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
Libuše Weiglová
27. února uplynou 4 roky od chvíle, kdy od nás navždy
odešel manžel, tatínek, pan učitel Milan Zimmermann.
Vzpomeňte s námi.
Hana Zimmermannová
Děkuji za projevení upřímné soustrasti v souvislosti s úmrtím mého manžela pana Rudolfa Suchodola.
Marie Suchodolová
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ITES spol. s r.o.
Zhodnocení dosavadního
provozu kogenerační jednotky TEDOM 1000 CAT
Kogenerační jednotka TEDOM 1000
CAT umístěná v kotelně K1 Stochov byla
nainstalována v roce 2000 a do trvalého
provozu uvedena v lednu 2001. Zařízení
slouží pro společnou výrobu tepla a elektrické energie. Elektrický výkon agregátu
je 1 032 kW, tepelný výkon 1 260 kW.
Jednotka je provozována v době špičkového tarifu elektrické energie. Za 12 let
užívání bylo zařízení v provozu 39 539
hodin. Vyrobilo se 39 000 MWh elektrické
energie a 47 615 GJ tepla.
Pořizovací náklady na kogenerační
jednotku včetně příslušenství a kabelového
vývodu do sítě VN dosáhly 17 000 000 Kč +
DPH. Jednotka byla odepisována v ceně
dodávané tepelné energie po dobu 10 let.
V současné době je zařízení zcela odepsáno, účetní zůstatková hodnota nula.

Technický stav zařízení odpovídá stáří
a najetým provozním hodinám. Pravidelný
servis zajišťuje výrobce jednotky.
S postupem let se zvyšuje poruchovost
zařízení. Zejména se jedná o netěsnosti
olejového okruhu, diagnostiku a řízení
motoru, netěsnosti spalinových výměníků
a problémy na válcích. Trvale rostoucí
otěr kovu do mazacího oleje snižuje periodu servisního intervalu. Servisní výkony
jsou často limitovány dostupností náhradních dílů – výrobce plynového motoru sídlí
v USA.
Roční provozní využití jednotky je
výrazně ovlivňováno měnícími se podmínkami podpory kombinované výroby tepla a
elektrické energie. Reálné provozní využití
v příštích letech předpokládáme cca 3 000
hodin ročně. Životnost zařízení do generální opravy je dle podkladů výrobce
55 000 až 60 000 motohodin, což by znamenalo, že kogenerační jednotka by mohla být používána ještě dalších 5 až 7 let.

Následně bude nutno rozhodnout o provedení generální opravy či instalaci nové
kogenerační jednotky.
Důvodem pro instalaci kogenerační
jednotky byla stabilizace budoucí ceny
dodávaného tepla v síti CZT města Stochova s ohledem na očekávané výrazné
růsty cen paliv a energií. Správnost záměru se zcela potvrdila. Nyní po odepsání
zařízení kogenerační jednotka snižuje
náklady na dodávané teplo o cca
2 800 000 Kč ročně, což při ročním objemu dodávky tepla 70 000 GJ představuje
snížení jednotkové ceny dodávaného tepla
o 40 Kč/GJ ve srovnání se stavem, kdy by
kogenerační jednotka nebyla nainstalována a teplo bylo vyráběno v plynových kotlích. Pro průměrný stochovský byt s roční
spotřebou tepla na vytápění a ohřev teplé
vody 40 GJ činí úspora cca 1 600 Kč
ročně.
Ředitel D2 ITES spol. s r.o.
Ing. Rostislav Kvarda

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Bohumil Nevím

zdrav. sestra: Eva Holečková

Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
tel.č.: 312 525 863

Ordinační hodiny:
pondělí 7:30-12 12-13 – pouze pro objednané
úterý

7:30-12 13-15
15 -18 pouze objednaní a pracující

středa 7:30-12:30
čtvrtek 7:30-12:30
pátek

7:30-12:30

POZOR od 1.2. 2014 změna tel. čísla
z původního 312 651 490 na 312 525 863.

PODĚKOVÁNÍ KAMARÁDŮM
V neděli 19. ledna 2014 pořádali Kamarádi Stochov
„DĚTSKÝ KARNEVAL“. Kolem 14 hodiny začaly chodit děti
v doprovodu rodičů, do osvětlené a krásně vyzdobené
sokolovny. Tam je s úsměvem vítali Kamarádi v maskách
klaunů, kteří se starali o pohodový průběh karnevalu. Bylo
to moc hezké odpoledne, plné písniček, tance, soutěží
a tomboly. Také klauni, co by poradci, při promenádě, hodnotili krásu masek. Výsledek byl takový, že všechny masky
byly krásné. A krásné bylo i celé odpoledne. S potěšením
jsme sledovali, jak je to mládí radostné a šťastné. Proto
velké poděkování patří Kamarádům ve Stochově za jejich
obětavost a volný čas, který věnovali, jak k přípravě,
tak i k úspěšnému organizování celého karnevalu. Poděkování patří všem, kteří pomáhali, toto pěkné odpoledne,
pro naše děti připravit. I sponzorům, kteří též přispěli,
aby karneval byl co nejlepší.
Při této příležitosti je třeba poděkovat Kamarádům ve
Stochově a všem, kteří přispěli k uvedení „ŽIVÉHO
BETLÉMU“.
Byl to moc hezký zážitek, na který se dlouho a rádo
vzpomíná.
Účastníci karnevalu a Živého Betlému
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Myslíte na svou profesní budoucnost? Jste ve věku 15 až 64 let? Pak
právě vám je určena pestrá vzdělávací nabídka Střední školy služeb
a řemesel ve Stochově. Stačí si jen vybrat..
Je ti právě 14, 15 anebo i více let, máš za sebou 9 let povinné školní
docházky, chceš získat výuční list, protože tě baví pracovat víc než se
učit? Hledáš proto perspektivní obor s výhledem dobrého uplatnění na
pracovním trhu …?
No dobrá! Jsi-li chlapec, pak není lepší volby než řemeslo technického zaměření. Dobrých řemeslníků je už dnes po čertech málo! A proto jsou podporována i naším zřizovatelem – Středočeským krajem. „Jak?“ Formou stipendií
– pravidelných, měsíčních, s možností získat na konci každého pololetí ještě
stipendium prospěchové.
„Které obory to jsou?“
„Přece instalatér, zedník nebo klempíř pro stavební výrobu!“
No dobře, ale proč právě ve Stochově?“ Je to prosté! Máme bohaté zkušenosti, zahraniční spolupráci s rakouskou školou LBS v Mistelbachu, skvělé
vybavení a výsledky, lukrativní smluvní pracoviště. U nás získáš i svářečský
průkaz. Naši žáci se v regionálních i celostátních soutěžích dovedností umísťují trvale na stupních vítězů. Jsme členem Cechu klempířů, pokrývačů
a tesařů, Cechu instalatérů a topenářů, spolupracujeme s řadou firem, které
patří mezi jedničky na našem trhu. Když budeš šikovný, najdeš si už během
školy svého budoucího zaměstnavatele.
Pokud nejsi technicky zdatný, vyber si obor z oblasti služeb. Všechny tyto
obory jsou určeny pro chlapce i pro dívky. Rozhodnout se už musíš sám/
sama. Budeš kadeřník nebo kadeřnice?
Pak věz, že se naučíš holit, stříhat pánské i dámské vlasy, svou fantazii
můžeš uplatnit při tvorbě účesů běžných i společenských, naučíš se správně
barvit vlasy, během vzdělávání získáš i řadu dalších certifikátů od našich
smluvních školitelů. A kdo bude hodně šikovný, třeba se umístí i na nějakém
pěkném místě v kadeřnické soutěži. Jako třeba na podzim loňského roku
naše kadeřnice. V Sušici získaly bramborovou medaili. Navíc se budeš učit
z anglické nebo německé učebnice, na které se autorsky podíleli naši učitelé
spolu s učiteli ze Slovenska, Anglie a Finska.
Pokud rád nebo ráda vaříš, případně by tě bavilo obsluhovat hosty v restauraci, snad tě zaujme obor Kuchař a číšník. Asi málokde v okolí najdeš tak
dobré zázemí – máme vlastní, nové, moderně vybavené pracoviště pro odborný výcvik, naši žáci se navíc učí vařit a obsluhovat i ve školní jídelně, ve
vyšších ročnících zajišťujeme praxe v lukrativních hotelech a restauracích.
V současné době máme i dvě zahraniční partnerská pracoviště v Německu.
A další kurzy? Ani je nestačím všechny vyjmenovat – barmanský, baristický,
someliérský, vyřezávání ovoce a zeleniny, cukrářských výrobků a řada dalších. I v tomto oboru si můžeš zasoutěžit. Nechceš se stát třeba „Princem
výčepním“? Kromě výučního listu můžeš tedy získat i Europass a množství
dalších certifikátů.
Jestli jsi se ještě doposud nerozhodl, zvaž nabídku oboru Operátor skladování. Proč? No protože v našem okolí najdeš celou řadu logistických firem,
které mají zájem o šikovné skladníky. Během vzdělávání se naučíš ovládat počítačový skladový program a ve 3. ročníku absolvuješ i kurz práce
s manipulačním vozíkem. Odborný výcvik tě čeká u nás ve škole a později na
smluvních pracovištích v okolí školy nebo v okolí tvého bydliště.
A co se stane, když tě během učebního oboru přece jenom začne bavit
učení? Budeš litovat, že jsi se nepřihlásil nebo nepřihlásila na maturitní
obor?
Jednoduché řešení, podáš si přihlášku na nástavbový maturitní obor Podnikání. Budeš sice studovat o rok déle, než kdyby ses do maturitního oboru
hlásil hned, ale kdoví! Třeba jednou budeš mít s dvěma stupni středního
vzdělání výhodu a lepší uplatnění na trhu práce.
Je ti právě 14, 15 anebo i více let, máš za sebou 9 let povinné školní
docházky, vybíráš maturitní obor v odborné střední škole a máš dobré
studijní výsledky?
I tobě nabízíme hned několik zajímavých možností.

Obor Hotelnictví, turismus je určen pro studijně nadané žáky, které láká práce v hotelnictví nebo cestovním
ruchu. V průběhu 4 let studia se naučíš dva cizí jazyky
tak, abys z obou mohl složit maturitní zkoušku.
Osvojíš si mnoho praktických dovedností. Tvojí nespornou výhodou bude studium ve škole, která má skvělé
zázemí, protože vyučuje gastronomické obory. Budeš
vařit ve školních kuchyňkách i kuchyni, učit se obsluze
v učebně stolničení, kterou nám zařídil pivovar Krušovice,
i ve školní jídelně. Během studia zpracuješ řadu seminárních prací a projektů. A odbornou praxi budeš absolvovat
v luxusních pražských, či zahraničních hotelích a cestovních kancelářích. Něco navíc? Všechny kurzy, které nabízíme kuchařům a číšníkům, jsou otevřené i pro tebe…
Nebo myslíš, že hotelnictví by snad pro tebe bylo moc
těžké? Zvol o něco méně studijně náročný obor z oblasti
gastronomických služeb.
Má název Gastronomie a dozvíš se v něm, jak to chodí v gastronomických službách, naučíš se vařit, obsluhovat, osvojíš si činnosti středního hotelového managementu. Oproti hotelnictví má tento obor odborný výcvik.
A samozřejmě pro žáky platí, že co nabízíme pro kuchaře
a číšníky, nabízíme i žákům čtyřleté maturitní
gastronomie.
A jestli jsi dívka, která si dosud nevybrala, zkus se zamyslet nad čtyřletým maturitním oborem Kosmetické
služby. Naučíš se pedikúru, manikúru, masáže, kosmetické ošetření pleti, fantazijní líčení, získáš řadu certifikátů
během studia, zapojíš se do mnoha ročníkových projektů.
I pracoviště odborného výcviku pro tento obor máme
skvěle vybavené. Navíc máme ještě odloučené pracoviště
v Kladně. Příležitostí, jak si pořádně osvojit vše, co potřebuješ k práci kosmetičky, budeš mít určitě dost. A něco
aktuálně zajímavého. Právě dojednáváme i pro kosmetičky zahraniční partnerskou školu. Zatím prozradím jen to,
že se jedná o školu německou.
Závěrečné zkoušky

Pokud máš už vybráno, stačí vyplnit přihlášku podle pokynů ze ZŠ. Můžeš si ji stáhnout i na našich
webových stránkách www. sousto.cz a odeslat, nebo
osobně ji odevzdat na sekretariátu SŠSaŘ Stochov.
Nezapomeň, že podat ji můžeš již od 1. února, nejpozději však do 15. března. Nebo ti snad chybí ještě nějaké informace? Podívej se www.sousto.cz, zapoj se do
diskuze na školním facebooku, zavolej na
312 651 269, nebo napiš na škola@sousto.cz. Zeptej
se, rádi odpovíme. Můžeš si i domluvit individuální
prohlídku školy. Rádi se ti budeme věnovat.
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Závěrem mně dovolte poděkovat vám všem, kteří jste přišli na naše Dny
otevřených dveří.
Bylo vás celkem 264. Těm z vás, kteří jste se zúčastnili slosování a vyhráli
některou z cen, gratulujeme. Věříme, že sportovní tašky, poukázky na kosmetiku a do kadeřnictví, láhve na pití pro cyklisty, dorty, rolády, knížky a další
výhry vás potěšily. A ještě něco – příští otevřený den proběhne v říjnu, a tentokrát jsme vybrali sobotu.
Je Vám už více než 15 let? Jste už dokonce dlouho dospělí a máte už
mnoho let po škole? Chcete změnit zaměstnání nebo jste nezaměstnaní
a hledáte řešení pro své další uplatnění? Ani na Vás nezapomínáme.
Snad Vás zaujme nabídka dalšího vzdělávání naší školy…
Začneme dálkovým studium. Nabídka platí pro držitele výučních listů ze
všech tříletých oborů vzdělání.
Pokud máte výše zmíněný výuční list, vyplníte přihlášku, kterou si můžete
stáhnout i na našem webu, doložíte vysvědčení za 3 ročníky učebního oboru,
můžete získat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v nástavbovém
oboru Podnikání, v dálkové formě studia. Pokud splníte kritéria a budete
přijati, čekají Vás 3 roky studentského života jako v oblíbeném filmu
„Marečku, podejte mi pero“. Tři roky tvrdé práce, ovšem korunované skvělým
pocitem ze splněného snu o vyšším vzdělání. Výuka probíhá každou středu,
samozřejmě mimo prázdnin, vždy od 15 do 20 hodin.
Pokračovat budeme nabídkou kurzů k získání nebo přípravě ke zkouškám
profesních kvalifikací v oboru Kuchař - číšník.
Od listopadu loňského roku realizujeme každý měsíc 1 týdenní kurz, zakončený zkouškou a certifikátem o získané profesní kvalifikaci. Kurzy i zkoušky
jsou pro vás zdarma v rámci projektu OP VK „Tvorba vzdělávacího programu Kuchař-číšník (CZ.1.07/3.2.11/02.0115)“, který byl zahájen 1.2.2013 a
bude ukončen 30.6.2014
Názvy kurzů:¨
Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H)
Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H)
Příprava minutek (kód: 65-004-H)
Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)
Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H)
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR.
Poskytovatel podpory: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150
21 Praha 5. Příjemce podpory: Střední škola služeb a řemesel Stochov.
Partner příjemce podpory: Občanské sdružení „SCITUS“ – Jablonecká 19
460 01 Liberec 1. Projekt je zaměřen na osoby pohybující se v oblasti kuchařských a číšnických prací, které potřebují doplnit či uznat kvalifikaci.
Účastník projektu docílí prohloubení svých stávajících znalostí a zvýší si
osobní kvalifikaci. Získá celostátně platné Osvědčení o profesní kvalifikaci a
lépe se uplatní na trhu práce.
A teď přichází aktuální nabídka pro zájemce o profesní kvalifikace pro operátory skladování. Rekvalifikační program navazující na standardy Národní
soustavy kvalifikací v projektu UNIV 3 – Manipulace se zbožím a materiálem.
Dne 1. dubna zahajujeme pilotní ověření rekvalifikačního
vzdělávacího programu Manipulace se
zbožím a materiálem (66-005-H)
(příprava na získání
profesní kvalifikace
podle
zákona
179/2006 Sb.)
Foto: Maturitní zkouška
- slavnostní stoly

Cílem tohoto rekvalifikačního vzdělávacího programu
je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky
a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.
Účastníkům vzdělávání poskytneme zdarma odborné
znalosti a praktické dovednosti, které jsou spojeny
s manipulačními pracemi se zbožím ve skladu. Podmínka: účastník nesmí mít bydliště v Praze, nesmí být
účastníkem „počátečního vzdělávání“ a musí být ve
věku 18 – 64 let.
Absolvent bude připraven zejména na tyto pracovní
činnosti:
odběr a přejímka zboží a materiálu na základě průvodních dokladů
ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve
skladu,
odbavování kusových a vozových zásilek,
obsluha manipulační techniky a technologických zařízení (kurz řízení motorových vozíků)
provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při
manipulaci se zbožím a materiálem.
Vstupní požadavky - Dosažený minimálně základní
stupeň vzdělání
Forma studia – Prezenční
Délka studia - 150 hodin
Způsob ukončení - Zkouška
Získaný doklad - Certifikát pro profesní kvalifikaci
Jak se přihlásit?
Vyplnit závaznou přihlášku – formulář ke stažení na
www.sousto.cz nebok vyzvednutí v sekretariátu
SŠSaŘ ve Stochově v době od 7:30 do 14:00 h.
V případě zájmu odešlete jako přílohu e-mailu na adresu: skola@sousto.cz, nebo poštou na adresu: SŠSaŘ,
J. Šípka 187, 273 03 Stochov. Můžete doručit i osobně
do sekretariátu SŠSaŘ ve Stochově.
Pokud si troufáte přihlásit se ke zkouškám přímo,
bez předchozí přípravy v kurzech, zkuste to!
Jsme autorizovanou osobou pro zkoušky těchto profesních kvalifikací:
65-001-H Příprava teplých pokrmů
65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně
65-007-H Jednoduchá obsluha hostů
65-004-H Příprava minutek
65-008-H Složitá obsluha hostů
66-002-H Skladník
66-006-H Evidence zásob zboží a materiálu
66-005-H Manipulace se zbožím a materiálem
Potřebujete ještě nějaké informace? Podívejte se
www.sousto.cz , zapojte se do diskuze na školním
facebooku, zavolejte na 312 651 269 nebo napište
na skola@sousto.cz.
Zeptejte se, rádi odpovíme. Můžete si i domluvit
individuální návštěvu školy. Rádi se Vám budeme
věnovat.
Děkujeme za pozornost, ozveme se v dalších
číslech stochovských novin.
Ke správné volbě toho pravého vzdělání pro Vás
přeje hodně štěstí.
Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka SŠSaŘ Stochov
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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

KOUPÍM DOMEK,
CHALUPU,
STATEK I PŘED
OPRAVOU DO
800 000,-Kč.
PLATÍM HOTOVĚ
TEL.: 603 442 474

„Každý člo-

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

věk má právo
být zdravý
a šťastný.“

BEKIVO
Dodáváme, montujeme
∗

Elektrické kotle

∗

Přímotopné panely

Oáza klidu Stochov s.r.o.

∗

Elektrické přípojky

specialista na léčebné masáže
a psychické terapie

∗

Kompletní rozvody

Relaxační centrum

PŘIJME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

rodinných domků

PRODEJ ŠVÝCARSKÝCH BYLINNÝCH KRÉMŮ
A DOPLŇKŮ VÝŽIVY
Hledáme člověka, který chce dlouhodobě být součástí týmu terapeutů a pomáhat tak našim klientům
ke zlepšení zdravotního stavu.
Požadujeme příjemné vystupování, schopnost
komunikace s lidmi, ochotu přijímat nové myšlenky
a metody práce. Nutností je absolvovat terapeutický
a obchodní výcvik pod naším vedením.
Nechceme dealera, který si bude muset hledat nové
klienty. Potřebujeme člověka, který bude zajišťovat
poradenství a dodávky zboží našim stávajícím klientům ve svém regionu.
Zájemci volejte na telefonní číslo: 603 479 120
(ve všední dny mezi 8 a 18 h) a domluvte si datum
osobního pohovoru.

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
Místo konání: Sportovní hala města Stochova
Termín konání: 15. 3. 2014
Čas prezentace: od 9:30 do 9:50 hod.
Zahájení turnaje: 10:00 hod.
Startovné: 300,- Kč / pár
Počet kurtů: 2
Míče: plastové, zajišťuje pořadatel
Disciplína: čtyřhra bez rozdílu pohlaví
Účast: právo účasti mají hráči, kteří nejsou registrováni v Českém
badmintonovém svazu ani v zahraničních badmintonových svazech
Hrací systém: bude upřesněno po prezentaci podle počtu dvojic
Přihlášky: elektronicky na tomaszajic@stochov.cz nebo na recepci
Sportovní haly Stochov, nejpozději do 13. 3. 2014

Počet účastníků: maximálně 16 dvojic, minimálně 8 dvojic
Pravidla: hraje se dle poslední verze pravidel Českého badmintonového svazu – více na www.czechbadminton.cz
Všichni hráči startují na vlastní zodpovědnost. Upozorňujeme rovněž na nutnost startu v čisté obuvi se světlou
podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze.

Ceny zajištěny, možnost občerstvení ve Sportovní
hale Stochov. Těšíme se na Vaši účast!

FUTSAL NA STOCHOVĚ
ARVATU LETOŠNÍ ÚVODNÍ TURNAJ VŮBEC NEVYŠEL
Vánoční svátky byly pro hráče nejlepšího stochovského celku zřejmě velice náročné, úvodní turnaj v novém roce jim totiž vůbec nevyšel. Na své konto si
během jeho programu připsali vysokou porážku s kralupským Jikem (1:5), když Výborný pouze vyrovnával na 1:1, pak již svou převahu zužitkoval zkušenější soupeř. V místním derby s novostrašeckými futsalisty prohrávali domácí již rozdílem tří branek, dokázali se však vzchopit a dvěma zásahy Kuthana
a Fonoda utkání zdramatizovat. V závěru však dalším zásahem rozhodli o svém vítězství 4 : 2 hosté. Stochovští jsou tak opět ve hře o záchranu.
V Okresní soutěži II. třídy se ze tří stochovských zástupců daří nejvíce celku FC Stochov. Ten se v průběhu pátého hracího dne střetl v derby
s Meteorem a podle předpokladů si z tohoto duelu připsal tři body. Mladíci v dresu Meteoru však byli zkušenějším futsalistům FC více než vyrovnaným
soupeřem, do 10. minuty dokonce díky Balíkově trefě vedli. V dalším průběhu utkání se však dvakrát trefil hostující Sviderka a hosté se mohli radovat
z vydřené výhry 2:1. V dalším duelu si borci FC otevřeli na hřišti doslova střelnici, když třinácti zásahy deklasovali zdecimovaný celek Blevic 73. Hráči
Meteoru si pak připsali alespoň bod v duelu se stehelčevskými futsalisty. Domácí v úvodu sice prohrávali, dvěma zásahy Slezáka a Balíka však skóre
otočili. Hosté remízu zachraňovali povedenou trefou až tři minuty před koncem. Poslední stochovský celek FK v tomto kole nehrál, přesto si udržel pozici
ve středu tabulky.
ÚNOROVÝ FUTSALOVÝ PROGRAM VE SH STOCHOV:
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
TJTZ Atlantic Rakovník – ISŠ Příbram (suverénně vedoucí celek soutěže, bez ztráty bodu)
Pátek 14.2.2014 od 20.30 hodin.
TJTZ Atlantic Rakovník – SK Olympik Mělník „B“ (v jeho kádru nastupuje řada druholigových futsalistů)
Pátek 28.2.2014 od 20.30 hodin.
OKRESNÍ SOUTĚŽ I. TŘÍDY
Sobota 8.2.2014 od 9.00 do 16.00 hodin.
FC Arvato Stochov se střetne ve 14.15 hodin s FC Atraps Kladno a v 15.25 hodin s SK Omask Kovo Kladno „B“.
Sobota 22.2.2014 od 9.00 do 18.00 hodin.
FC Arvato Stochov se střetne v 15.25 hodin s týmem MCE Slaný „B“, v 16.00 hodin s FC Meiller Slaný a v 17.10 s SK Hotel Kladno.
OKRESNÍ SOUTĚŽ II. TŘÍDY
Neděle 9.2.2014 od 9.00 do 19.00 hodin.
FK Stochov se střetne v 9.30 hodin s celkem FC Velká Buková a v 10.45 s FK Union Slaný. Hned od 11.20 hraje Meteor s 1. FC Horní Bezděkov a ve
12.30 hodin s nováčkem FC Hornets Buštěhrad. Volno má v tomto kole tentokrát FC Stochov.
Neděle 23.2.2014 od 9.00 do 19.00 hodin.
V průběhu tohoto hracího dne se jako první ze stochovských celků představí Meteor, od 11.55 změří síly s FC Krakovec a hned v dalším duelu bude hrát
s Jafrou FK Slaný. V další části tohoto hracího dne nastoupí borci FK Stochov od 13.40 hodin proti celku FC Hornets Buštěhrad, v 15.25 sehrají další duel
s 1. FC Horní Bezděkov. Od 16.35 pak hrají borci FC Stochov se slánským Unionem, ihned pak následuje souboj s FC Velká Buková.
p. Nepil
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ŠAMANŮV LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR LÉTO 2014
Šamanův kolektiv vás letošní rok opět zve na letní
dětský tábor, který se koná v rekreačním zařízení
KLETEČNÁ U HUMPOLCE.
NÁMĚTEM LETOŠNÍ CELOTÁBOROVÉ HRY

V táboře je k dispozici hřiště, bazén 30x30m se skluzavkou,
kulturní místnosti. V okolí střediska je mnoho zajímavých míst
na výlety, která jsou, stejně jako celý areál, situována mimo
povodňovou zónu.
Náplní každého dne je celotáborová hra, děti se mohou těšit
na hry zaměřené na pohyb, manuální zručnost či hry zaměřené

JE HRA O TRŮNY
Vážení rodiče,
vaše dítě rádi zařadíme do tábora, který se opět letos koná
v rekreačním středisku KLETEČNÁ u Humpolce. Středisko je umístěno
v oblasti Českomoravské vrchoviny v blízkosti tří přehradních nádrží.
Areál je uprostřed lesů, součástí obce Kletečná u Humpolce. O děti se
bude starat osvědčený kolektiv mladých, ale zkušených vedoucích.
Ubytování je pro malé děti zajištěno v pokojích v hlavní budově (WC
a sprchy jsou jejich součástí), pro ostatní starší účastníky
v bungalovech (WC a umývárna - součástí bungalovu) a chatkách (WC
a sprchy mimo objekt).

na rozvíjení intelektu. Každé dítě si tak bude moci podle momentální nálady a svých schopností vybírat program, který ho
bude v daný den bavit.

NAŠEHO TÁBORA SE MOHOU ZÚČASTNIT
DĚTI OD 6 LET DO 17 LET.
a přihlášku najdete na n
WWW.SAMANI.NAME
Termín: 28.6 (sobota) – 12.7. 2014 (sobota)
Cena : 5 000 Kč
Kontakt: Mgr. Petr Paták, telefon: 723359494,
e-mail – pp.ucitel@seznam.cz
Naší snahou je dělat vše proto, aby byly vaše děti co nejvíce spokojené. Náš tábor je svojí náplní velice vhodný pro aktivní děti ve všech
oblastech (sport, tvořivost a intelekt). Každé dítě se při CTH baví podle
momentálního zájmu a chuti.

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 12. 1. 2014 oslavila 90. narozeniny paní Marie
Moravcová (viz foto) a 19. 1 2014 oslavila 92. narozeniny paní Marie Vlachová. K tomuto významnému životnímu jubileu jim byly popřát 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.
Redakce NMS

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 20. ledna 2014 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov první
vítání občánků v letošním roce. Místostarostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi
občánky Města Stochova 5 holčiček (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Veroniku
Sviderkovou, Danielu Krupcovou, Emmu Kottovou, Viktorii Mužíkovou a Anežku
Szentesi.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová
Daniela Krupcová

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

Veronika Sviderková

Ema Kottová

Viktorie Mužíková

Anežka Szentesi

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
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