INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XXXVII/2014

Cena 3 Kč

NAŠE MĚSTO
STOCHOV

3/2014

Základní škola, Základní umělecká škola
a Mateřská škola, Stochov
ZÁPIS

Nejdůležitější body:
> Z kanceláře
místostarostky
> Rozhovor
> Knihovna
> Masopust
> Ples

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STOCHOV
J. Šípka 202 a J. Šípka 347
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
se koná v úterý 25. března, ve středu 26. března
a ve čtvrtek 27. března 2014

Uvnitř tohoto vydání:

od 13.00 hodin do 16.00 hodin v budově základní školy
Z kanceláře místostarostky

2

ITES spol. s r.o.

3

Rozhovor se stochovským
občanem

4

Knihovna

5

Masopust

6

Program KD

7

Inzerce

8

SAMS

9

Futsal

10

Kamarádi

11 12

/hlavní budova /.
Rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Ve čtvrtek 20. března 2014 od 13.00 hodin do 16.00 hodin se uskuteční v budovách mateřské školy „Den otevřených dveří“.
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
Bytový fond - informace
Vážení občané,
chtěla bych vám poskytnout několik informací, co je nového v našem ,,okénku - nahlédnutí do bytového
fondu“.
Mnozí z vás se ptají, zda se bude zvyšovat nájemné v bytech? Mám pro vás opět potěšující informaci. Jako každý rok, tak i letos, NÁJEMNÉ v bytových domech ve vlastnictví města Stochova
NEZVYŠUJEME.
Rada města na svém zasedání, dne 20. ledna 2014, po projednání schválila slevy na nájemném u bytů
v majetku města Stochova, s účinností od 1.7.2014. Slevy z nájemného jsou platné od 1.7. 2014
do 30.6. 2015. Slevy se vztahují na byty s dříve tzv. regulovaným nájemným.
Jinak se množí výskyt plísní v našich bytových domech. Všechny domy mají již plastová okna, proto
zde je uvedeno několik praktických rad, jak předcházet
nadměrné vlhkosti v bytech:
•

•
•
•
•

nejúčinnější a nejrychlejší je vždy nárazové větrání otevřením všech oken 4 - 5 krát za den (hlavně
ráno) po dobu alespoň 5 minut, kdy nedochází
k ochlazení nábytku a stěn, ale pouze k výměně
vzduchu
při teplotách pod bodem mrazu nevětrejte mikroventilací, ochlazuje se tím překlad nad oknem
snažte se udržovat relativní vlhkost max. do 50 %
optimální teplota by neměla klesat pod 20⁰ C
nezakrývat radiátory parapety, závěsy, prádlem,
atd., aby fungovala přirozená cirkulace teplého
vzduchu.
Miloslava Becherová

Všem občanům města Stochova a blízkého okolí
oznamujeme, že od 2. pol. března, tj. od 15. března 2014
začíná pravidelný sběr velkoobjemového odpadu
do přistavených van, a to vždy od 9,00-11,00 hod.
Velkoobjemový odpad:
Každou první sobotu v měsíci – Čelechovice u obchodu
Každou druhou sobotu v měsíci – Stochov, křižovatka Dlážděná x
J.A.Komenského
Každou třetí sobotu v měsíci – Slovanka, u obchodu
Každou čtvrtou sobotu v měsíci – Stochov, křižovatka Hornická x Školní
V případě páté soboty v měsíci – Honice
Petr Šváb, provozní technik Technických služeb Stochov
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
v době, kdy se k vám dostane tento
příspěvek se již zimní sezona 2013/2014
stává minulostí. Vytápění v plném režimu,
které je typické pro zimní měsíce, začínáme
nahrazovat vytápěním na základě aktivace
útlumů. Útlumy vytápění jsou aktivovány
jednak na základě práce venkovních čidel
na vašich bytových domech a dále na základě softwarového nastavení na centrálním dispečinku v plynové kotelně K1 ve
Stochově. Výše popsaný systém sledování
venkovních teplot nám umožní pružně reagovat na změny teplot ovzduší, které jsou
pro jarní období velmi typické a dodávat do
vašich domácností jen tolik tepla, kolik je
třeba pro zajištění vaší tepelné pohody.
Přestože stávající topná sezona ještě
úplně neskončila, už nyní začínáme pracovat na přípravě topného systému na novou
topnou sezonu. Již během února a března
2014 tak probíhá úklid, kontrola a revizní
opravy v prostorách domovních předáva-

KČT

cích stanic, které budu nově přehledně označeny. Jde o první akci tohoto rozsahu od vybudování nového systému vytápění, která v této
podobě musí proběhnout vždy 1x za 9 let, což
koresponduje se zahájením výstavby 1. etapy
předávacích stanic a rozvodů tepla v roce
2005. V této souvislosti vás chci upozornit, že
můžete zaznamenat častější výskyt našich
pracovníků v suterénu vašich bytových domů.
Nicméně akce nemá takový charakter, aby vás
nějak omezovala, nebo rušila. Pokud by bylo
nutno provádět odstávky, nebo omezení, budete informováni vývěskou.
O dalších akcích spojených s probíhající
topnou sezonou, nebo s přípravou na sezonu
nastávající vás budu průběžně informovat na
stránkách tohoto periodika, nebo na oficiálním
webu MěÚ Stochov.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu
Stochov - ITES spol. s r.o.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Vážení turističtí přátelé, Klub českých turistů Stochov vás zve na
jubilejní 40. ročník pochodu ze
Stochova do křivoklátských lesů.
Sejdeme se 12. dubna v kině ve
Stochově, ráno od 7,00 do 10,00
hodin. Za 25,-Kč startovného obdržíte diplom a spoustu zážitků na
trasách dlouhých či krátkých
10,20,25, 30 nebo 42 km.
Cíl je do 17,00 hodin, občerstvení
na trasách pochodu nebo v cíli.
NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ
POŘADATELÉ:)

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA
Děkujeme všem hodným lidem, kteří se finančně zapojili do Tříkrálové
sbírky a ochotně tím podpořili dobrou věc. Moc si toho vážíme.
Lucie Valušová, MUDr. Markéta Voborská
Ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové, MPA za dárek a gratulaci
k mým narozeninám.
Eva Haltuchová
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a paní
Suprunové za návštěvu, předání dárků a milé pobesedování u příležitosti
mých jubilejních narozenin. Dále chci též poděkovat mým spolubydlícím,
kteří pro mne přichystali k tomuto jubileu - 90 let ve společenské místnosti
DPS velkou oslavu. Děkuji všem.
Milouš Kubát
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu Stochov a také ZO KSČ a především rodině a mým přátelům za blahopřání
a dárky k mému životního jubileu.
J. Frolík
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, Městskému úřadu Stochov,
Komisi pro mládež a seniory za dárek a blahopřání k mému životnímu
jubileu.
Bedřich Hrabák
Děkujeme paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, MPA a paní matrikářce Marii Zelenkové, za překrásný slavnostní obřad při příležitosti oslavy
naší zlaté svatby, dne 22.2. 2014.
Zdeněk a Jana Uriovi

Zapalme svíce, kdož jsme ji rádi měli, vzpomeňme na
krásné chvíle, které jsme s ní prožívali. Dne 2.2. 2014 jsme
si vzpomněli 8. výročí úmrtí naší milované manželky, maminky, babičky a prababičky, paní Luděnky Novotné ze Stochova. Stále vzpomínají manžel František, dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
Dne 21.3. uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil tatínek
a dědeček, pan Josef Moravec. Vzpomeňte s námi.
Dcera Ivana s rodinou
24. března uplyne 6 let od chvíle, kdy nás opustil manžel,
tatínek a dědeček Josef Nedvídek.
Vzpomínáme všichni
Dne 21.3. 2014 uplynou 4 roky, co nás navždy opustil pan
Karel Svoboda. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Lenka Svobodová
Dne 5. dubna uplynou čtyři roky, co nás navždy opustila
naše maminka Alena Majerčíková. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami
28. března uplyne 1 rok od chvíle, kdy nás navždy opustil
p. Petr Strejc. V našich srdcích však zůstane navždy. Vzpomeňte s námi.
Milující rodina
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ROZHOVOR SE STOCHOVSKÝM OBČANEM
Václav Čížek se věnuje turistice téměř
celý svůj život. Pomáhal připravovat pochody a přes třicet let byl ředitelem přespolního
běhu o Krušovický soudek. Dnes si užívá
důchodu a jako člen turistického klubu ve
Stochově pomáhá s organizací výletních
akcí. Na jaře by chtěl dopsat svůj almanach,
který mapuje celou historii přespolního
běhu o Krušovický soudek.
Kdy se ve Stochově poprvé začalo mluvit
o turistice?
Turistika byla ve Stochově založena asi
v padesátých letech a vedl ji učitel Březina a
Bohouš Padrta. Já a Miroslav Krejčí jsme měli
na starosti pochody pořádané ZV ROH dolu
Nosek Tuchlovice. V roce 1981 nás Okresní
výbor Československého svazu tělesné výchovy a sportu v Kladně požádal, abychom ve Stochově založili klub turistů. Já se stal předsedou a další významné funkce zaujali manželé
Šubrtovi.
Je to pár let, co po Vás vedení převzal pan Josef Karlovský. Jakou máte v klubu funkci nyní?
Dnes jsem pouze členem Klubu českých turistů Stochov, ale dostal jsem za úkol zajistit dvakrát do roka zájezd do některých míst po celé
naší vlasti. Teď organizuji výlet do Tábora, který se uskuteční koncem května.
Co se Vám na turistice líbí nejvíce?
Když jsem byl mladší, každou sobotu se konaly nějaké akce, na které jsem rád jezdil. Chodil jsem hlavně dlouhé trasy. Díky tomu jsem
poznal celou naši zem. Navštívil jsem tak spousty krásných míst, prochodil jsem Krušné hory, Jizerky, Polabskou nížinu, ale nejvíce Šumavu.
Která akce je Vašemu srdci nejbližší?
Krušovický soudek, to je můj osud. Dnes jsem už posledním žijícím zakladatelem přespolního běhu o Krušovický soudek, ředitelování
jsem ale v loňském roce předal Janu Smitalovi. Soudek je těžký a organizačně velmi náročný závod. A nestydím se přiznat, že mě zahřeje
u srdce, když mi lidé na jiných akcích podávají ruku a děkují mi za tento krásný závod. Navíc jsem za ta léta poznal hodně dobrých lidí a
skvělých sportovců.
Vedete si i kroniky?
Píši almanach právě o přespolním běhu do Krušovic. Na internetu píši o každém závodu až do roku 1981. Almanach připravuji doma na
počítači a doplňuji jej vlastními fotografiemi. Chtěl bych ho dodělat do jara, ale zatím nevím, jaký bude jeho další osud.
sl. Gabriela Krejčová

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
V uplynulém dvouměsíčním období řešila městská policie několik případů, kdy došlo k poškození majetku a nebo této škodě předešla.
Podařilo se zadržet pachatele, který po cestě z restaurace ničil, co mu přišlo do cesty. Následně byl potrestán a škodu musí nahradit. Další
byl zadržen v době, kdy se chystal ze sloupu veřejného osvětlení poškodit skleněný kryt lampy. I ten byl po zásluze odměněn. V dalším
případě, díky kamerovému systému a místní znalosti, byl odhalen podezřelý, který měl zřejmě na svědomí zapálení kontejneru v místě
u kostela. Škoda je v tomto případě vyšší než 5 000 Kč, a proto je zde podezření, že by se mohlo jednat o trestný čin. Případ byl postoupen
PČR Stochov. Ve dvou případech řešila městská policie odkládání odpadů mimo určená místa. Díky pořízenému záznamu byli přestupci
odhaleni a řešeni blokově. Černá skládka byla městskou policií odhalena v přilehlé části Stochova v Honicích. Společně s důkazním
materiálem byla věc založení černé skládky předána ke správnímu řízení. Stalo se již skoro pravidlem, že o víkendových dnech zasahuje
městská policie v součinnosti s PČR Stochov u konfliktních situací ve vinárně v Nonstopu. Nejinak tomu bylo i v dny v čase vánočním. Je to
čas, kdy lidé by měli mít k sobě blíže a přát i ostatním klid a pohodu. Bohužel i o vánoční svátek se najdou tací, kteří jsou plni zloby a urážek. A tak i v tyto dny musela městská policie použít donucovací prostředky /pouta/. Přestupce byl předán Policii ČR a skončil v cele předběžného zadržení.
Zdeněk Zaspal
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KNIHOVNA STOCHOV

SŠSaŘ Stochov

Co se děje v knihovně
Přichází měsíc březen, který bývá pro knihovny nemálo
významný, neboť podle tradice je nazýván Měsícem čtenářů.
Již od roku 2010 pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR tento kulturní projekt. Dříve, od druhé poloviny 20.
století to byl březen – Měsíc knihy a později také internetu,
pod jehož názvem pořádaly knihovny své propagační akce.
Mohli bychom zapátrat ještě dál v minulosti a dozvěděli bychom se, že už v roce 1955 proběhl první ročník Měsíce knihy, nebo ještě dříve, za první republiky pořádal Svaz knihkupců a nakladatelů tzv. Týdny knihy. Idea a význam těchto akcí
se lišily.
Ať je však historie jakkoliv důležitá, nás zajímá v knihovně
především současnost a budoucnost. V měsíci březnu chystáme spolu se základní školou a hlavně s učitelkami prvních
tříd ,,Pasování prvňáků na čtenáře“. Tato slavnostní akce se
bude v naší knihovně pořádat již třetím rokem a na šikovné
prvňáčky a ostatní dospělé se moc těšíme již teď.
Pravidelně od září tohoto roku pořádáme v knihovně čtenářské kroužky. Každou středu dopoledne od 10,00 hod.
do 11,00 hod. mohou přijít rodiče s dětmi na pravidelné hrátky, říkanky a pohádky pro nejmenší. Od 11,00 hod. do 12,00
hod. pak mohou využít volné herničky.
Každou středu odpoledne od 13,30 hod. do 15,00 hod.
probíhá čtenářský kroužek pro děti základní školy. Děti na
něm poslouchají vyprávění z knih současných autorů, sami
čtou, povídají si o knihách a na závěr tvoří jednoduchý výrobek, např. záložku do knihy, nebo origami z papíru.
Pro ty starší, nejenom děti, ale i dospělé je určen výtvarný
seminář. První tvoření začíná v sobotu 8. března od 17,00
hod. a věnovat se budeme drátování vajec, neboť velikonoce
tu budou co nevidět, tak abychom se na ně připravili. Výtvarný
seminář je veden zkušenou lektorkou a výtvarnicí Radanou
Švecovou z Nového Strašecí. Na seminář je nutné se předem
přihlásit, neboť kapacita kurzu je omezena. Pokud si tedy
chcete odpočinout a přitom si něco hezkého vyrobit, neváhejte
a přihlaste se. Určitě to stojí za to.
Knihovny současnosti by měly být, mimo jiné, také místem
setkávání a sloužit k výměně informací. Naplánujte si i vy
schůzku s kamarádem v knihovně. Nově máme k zapůjčení i
několik společenských her.
Pro ty z vás, kdo ještě nebyl letos v naší knihovně zmíním,
že jsme se pokusili zpříjemnit posezení novým gaučem a křesílky, umístěnými v dětském oddělení. Součástí je i zmiňovaný koutek určený nejmenším ,,knihomolům“.
Pohodlně se přijít posadit a v klidu si vychutnat oblíbenou
knihu, nebo si prohlédnout krásné encyklopedie, může každý
z vás. Jistě máme co nabídnout. A pokud si u nás nevyberete,
objednáme vám knihu ze Středočeské vědecké knihovny
v Kladně v rámci meziknihovní výpůjční služby, která nic nestojí, pokud jste naším registrovaným čtenářem.I když letošní
zimní měsíce nepřinesly mnoho zimních radovánek, počasí
nebylo vždy nejteplejší a jak praví pranostiky, březen - za
kamna vlezem, duben – ještě tam budem.

A proto, když se budete chtít trochu zahřát, nebo zažít nějakou tu ,,radovánku“, přijďte do naší knihovny půjčit si něco
humorného ke čtení nebo něco, co vás v chladných měsících
rozpálí ještě více (Padesáti odstíny šedi nevyjímaje, ale také
nekonče).
Jsme tu pro vás, tak přijďte.
Daniela Elicerová

Pozvánka akci:
Klempíř - to má zvuk aneb „Pokus o nový
světový rekord“
Střední škola Služeb a řemesel Stochov, se ve spolupráci
s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a firmou Prefa
Aluminium, zapojuje do akce „KLEMPÍŘ TO MÁ ZVUK“. Cílem projektu je pokus o vytvoření světového rekordu v počtu
vyrobených píšťalek. Akce se koná ve více než 20 zemích.
Proč píšťalky?
První píšťalku vyrobil před 111 lety klempířský mistr
Gottlieb Scheu v Bádensku - Württembersku v městečku
Michelbach an der Lück. Píšťalek vyráběl hodně a rozdával
je při cestách za prací školákům.
Proč ve Stochově?
Stochov je jedním z mála měst ve Středočeském kraji
a v ČR vůbec, kde se vyučuje klempířské řemeslo.
V našem městě se „pokus o rekord“ uskuteční v sobotu
dne 5. dubna 2014 od 9 do 16 hodin na Mírovém náměstí
ve Stochově.
K výrobě píštalek zveme děti, rodiče, kteří si vyrobí píšťalku,
zapískají a tím se mohou podílet na vytvoření nového
světového rekordu.
Bc. Petr Kedroň

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 6. 2. 2014 oslavil 90. narozeniny pan Milouš Kubát
a 18. 2. 2014 oslavila 91. narozeniny paní Libuše Černá (viz foto).
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
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STOCHOVSKÝ MASOPUST
Stochovem prošli kominíci i medvědi, děti se mohly projet na živých koních
Kulturní zařízení města Stochova a žáci ZUŠ Stochov připravili i letos pro návštěvníky masopustu zajímavý program. Nechyběly tradiční trhy
na náměstí, masopustní rej ani průvod masek. Pro děti byl
k dispozici kolotoč i skákací hrad, dospělí nepohrdli svařákem
či klobásou. Ale právě masopustní průvod byl hlavní akcí posledního únorového dne. Moderování se ujal Jan Biroš,
a to velmi netradičně – ze štaflí, které měli na starost speciální
žebříkoví referenti. K realizaci projektu přispěli i dobrovolníci
z občanského sdružení Kamarádi.
Ve čtyři hodiny odpoledne začal masopustní průvod, který vedl
od základní školy na Mírové náměstí. Masky si vyžádaly masopustní právo od starostky Ing. Stanislavy Fišerové a oslavy mohly
začít. Děti si připravily taneční vystoupení v maskách medvědů
a kominíků, své sólo měli hráči na valchu a vozembouchy,
v kouzelném mlýně semlely staré báby na mladice, a během oslav
zněly lidové písně dětského pěveckého sboru. V čele průvodu jela

postava Bakuse, který byl v závěru programu obžalován a poslán
na další rok do stochovského vězení.
Malí návštěvníci se mohli na náměstí projet na živých koních
a pro všechny bylo připraveno drobné občerstvení. Nechyběly koblihy, jitrnice a samozřejmě alkoholické nápoje na zahřátí. „Masopust
je původně svátkem dospělých. Proto jsme rádi, že i mimo učitele
ZUŠ se v realizačním týmu sešlo několik šikovných dospěláků, kteří
se nebojí spontánní legrace“, říká o přípravě masopustu vedoucí
ZUŠ Stochov Mgr. Kamila Barochová.
Gabriela Krejčová

SOKOLSKÝ PLES
Jako každý rok, tak i letos, uspořádala místní sokolská jednota svůj ples. Bohužel proti loňskému termínu se nám nepodařilo sloučit vhodný
termín s ostatními společenskými akcemi v okolí a bylo to na účasti znát. Nicméně, z ohlasu zúčastněných a pořádajících, byla výsledkem
spokojenost. Ti, co se přišli bavit, měli na tanec dostatek místa. Stejně tak v soutěži o ceny vyhrál určitě každý. Pořádající byl spokojen,
že práce s přípravou přinesla ovoce jak na parketu, tak do sokolské pokladny.
Je třeba poděkovat všem, kteří se o dobrou zábavu přičinili: jako vždy kapele v Pantoflích, Tanečnímu klubu Admira Kladno za předtančení.
Dále je třeba poděkovat všem, kteří nám přispěli do naší soutěže, aby si každý z tohoto plesu odnesl nějakou cenu.
Jsou to: Agrodružstvo Kačice, Řeznictví Jiří Kučera, Město Stochov, Kadeřnictví Věra Šebová Stochov, Potraviny p. Uhlířová Stochov, Lékárna Lekin Stochov, Webcat Stochov, Maso uzeniny p. Novák Tesco, Autodoprava Pospitrans Tuchlovice, Cukrárna Panenka Tuchlovice,
Drogerie Hana Burešová Nové Strašecí, JFC Computers Nové Strašecí, COOP Jednota Kladno – Stochov, Adventure Golf Horní Bezděkov –
Manželé Vlčkovi, Manželé Olexovi Stochov, Liduška Coufalová Stochov, Helpfinancial s.r.o, Nativel s.r.o, Petra Kuklová Stochov, Dům kultury
Stochov, Sportovní hala Stochov, Vinotéka Stochov p. Mrština, Elektromont p. Matějka Nové Strašecí, Hotel Slovanka, Pasoil Slovanka, Pivovar Krušovice, Pohostinství Pavel Karmazín, Jana Krobová, Firma Syast Stochov, SOU a PRŠ Kladno Vrapice, Švadlenka p. Fejtková, Pepino p. Věrnoch, Pekařství p. Sajner, Chovatelské potřeby p. Morávková, masáže p. Kraibichová, Obchod Bylinky poliklinika Kladno, Cukrárna
Bambuča, Kadeřnictví Styll Nové Strašecí a naši členové Sokola.
Zdeněk Zaspal
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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 člověk

ELEKTROINSTALACE

má právo být
zdravý
a šťastný.“

BEKIVO

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

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

NABÍZÍME PŘIVÝDĚLEK –
PRÁCI Z DOMOVA
Vhodné jako vedlejší příjem, pro maminky na
MD, studenty a aktivní důchodce.
Informační setkání pro zájemce se koná
20. 3. 2014 v Poradně Oázy klidu
ve Stochově od 17:00 hodin.

rodinných domků
a průmyslových hal
∗

Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony

∗

Zabezpečovací systémy
objektů

Zájemci - rezervujte si místo
na setkání telefonicky:
na čísle: 603 479 120
nebo mailem na adrese:
oaza.prace@gmail.com
Oáza klidu Stochov s. r. o.
web: www.oaza-klidu.cz
J. Šípka 486, Stochov
e-mail: oazaklidu@gmail.com

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)

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 9

Badmintonový turnaj ve čtyřhře
Místo konání: Sportovní hala města Stochova

Počet účastníků: maximálně 16 dvojic, minimálně 8 dvojic

Termín konání: 15. 3. 2014

Pravidla: hraje se dle poslední verze pravidel Českého badmintonového svazu – více na www.czechbadminton.cz

Čas prezentace: od 9:30 do 9:50 hod.

Všichni hráči startují na vlastní zodpovědnost. Upozorňujeme rovněž na nutnost startu v čisté obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze.

Zahájení turnaje: 10:00 hod.
Startovné: 300,- Kč / pár
Počet kurtů: 2

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

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

ŘÍŠE SKŘÍTKA STOCHÝKA -sportovní odpoledne pro rodiny s dětmi
KDY: sobota 29. 3. 2014 KDE: Sportovní hala

START: v 15,00 hod. (konec cca v 17:00 hod.)

DOPORUČENÝ VĚK: rodiny s dětmi ve věku 2-15 let

VSTUP: zdarma

STAROSTKA

Předběžný program:

MĚSTA STOCHOVA

PRO DĚTI 2-10 LET

svolává dle Zákona

Po celou dobu budou mít děti na několika stanovištích za úkol zachránit říši skřítka Stochýka. Pokud se
jim to povede a projdou tak úspěšně všemi stanovišti, dostanou za odměnu postavičku skřítka Stochýka
a na každém stanovišti ještě navíc sladkost.

o obcích
27. zasedání

PRO DĚTI 4-15 LET
V pravidelných intervalech (4x) bude začínat tvořivá dílna, kde si děti budou moci pod vedením lektorky
vytvořit zajímavý výrobek, který si pak odnesou domů. Také bude v určených časech (4x) zahájena
cvičební jednotka, kde si děti opět pod vedením zkušené lektorky budou moci zacvičit, zasoutěžit

a zahrát pohybové hry.
PRO VŠECHNY
Na závěr pak sezve profesionální cvičitelka ZUMBY všechny
účastníky ke společnému závěrečnému zumbatanci.
Přijďte strávit sportovní odpoledne do Sportovní haly Stochov, budeme se
těšit! Akce je pořádána ve spolupráci s o.s. FiTrodina

Zastupitelstva města,
které se sejde v pondělí
17. března 2014
od 18.00 hodin
v zasedacím sále MÚ
Stochov, 3. patro.
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FUTSAL NA STOCHOVĚ
ARVATO BODOVALO, PŘESTO BUDE HRÁT O ZÁCHRANU
Nejúspěšnější stochovský celek v mistrovských futsalových soutěžích FC Arvato si na své konto během únorových kol body připsal, boji o záchranu se
však nevyhne. Stochovští futsalisté v rámci 7. kola naplno bodovali v důležitém utkání s posledním týmem soutěže, kladenským Atrapsem, když si připsali
na své konto dvoubrankovou výhru. Následně však stochovští nezvládli duel se stejně sestupem ohroženou rezervou dalšího kladenského celku SK
Omask Kovo. Osmé kolo začalo pro borce Arvata velice dobře, když přehráli další ohrožený celek MCE Slaný „B“, střelecky se v tomto duelu blýskl autor
tří přesných zásahů Marek Výborný. Následně stochovští nestačili na třetí celek tabulky FC Meiller Slaný, když mu podlehli rozdílem pěti branek. Důležitý
bod si připsali díky trefě Pavola Fonoda, která znamenala remízu s celkem středu tabulky SK Hotel Kladno. Tým
Z
V
T

Pos

Tým

Z

V

T

P

Skóre

P
Skóre

B

+/- G

1
•
1. FK Kročehlavy
18
14
2
2
64:18
46
44
2
•
FC Foboz Slaný B
18
11
3
4
67:35
32
36
3
↑
FC Meiller Slaný
18
10
2
6
62:50
12
32
4
↓
F.C.B. Švermov
18
9
3
6
54:31
23
30
5
↓
FT Nové Strašecí
18
7
4
7
42:48
-6
25
6
•
SK Hotel Kladno
18
7
3
8
43:48
-5
24
7
↑
FC Arvato Stochov
18
6
4
8
36:48
-12
22
8
↑
MCE Slaný B
18
7
1
10
45:58
-13
22
Jiko Kralupy n.Vl.
18
7
0
11
43:47
-4
21
9
↓
SK Omask Kovo Kladno B
18
5
5
8
43:43
0
20
10
↓
11
↓
Rekrea Třtice
18
6
2
10
36:61
-25
20
12
•
FC Atraps Kladno
18
3
3
12
33:81
-48
12
V nejnižší okresní soutěži se ze stochovských celků nejvíce daří FK, jehož borci v 7. kole pěti zásahy rozstříleli silný celek FC Velká Buková, aby si
vzápětí díky jedinému zásahu Stanislava Najera připsali bod za remízu se svým soupeřem o třetí příčku, slánským FK Union. V osmém kole si borci FK
připsali dvě jednobrankové výhry, a to nad kvalitním buštěhradským nováčkem a hornobezděkovskými futsalisty. V tomto utkání vstřelil všechny tři stochovské branky Štefan Jungmann. FC Stochov měl v sedmém kole volno, v osmém pak své příznivce zklamal, když v obou duelech svým soupeřům podlehl. Borci FC tak budou zřejmě hrát pouze o sedmé místo. Na rozdíl od FC, hra nejmladšího stochovského celku Meteoru má stoupající tendenci. Zatímco
v 7. kole borci Meteoru oba své duely zremizovali, v osmém kole mohli slavit po delší době výhry, a to hned dvě. Stochovští mladíci se sice střetli z celky
ze spodní části tabulky, nicméně oba duely zvládli a tak přišel posun na lichotivou dvanáctou příčku.os
Tým
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokol Řevničov
TJ Slabce
FK Union Slaný
FK Stochov
AFK Rozdělov
FC Velká Buková
FC Stochov
SK Stehelčeves
FC Hornets Buštěhrad
1. FC Horní Bezděkov
RSC Čechie Slaný C
Meteor Stochov
Ceresit Hvězda Kladno
Blevice 73
FC Krakovec
FK Kačice
European Transport Slaný
Jafra FK Slaný

15
15
17
15
14
17
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15

13
13
12
10
10
10
7
6
5
4
4
3
3
3
2
3
2
2

1
0
1
2
2
2
3
3
3
4
3
5
4
4
5
1
3
2

1
2
4
3
2
5
5
6
7
7
8
7
7
8
8
11
10
11

67:24
57:28
69:28
54:22
49:20
72:46
51:36
43:35
36:38
35:37
17:53
21:35
28:43
36:62
21:36
24:62
34:74
20:55

43
29
41
32
29
26
15
8
-2
-2
-36
-14
-15
-26
-15
-38
-40
-35

40
39
37
32
32
32
24
21
18
16
15
14
13
13
11
10
9
8

BŘEZNOVÝ FUTSALOVÝ PROGRAM VE SH STOCHOV:
STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR
TJTZ Atlantic Rakovník – 1. FC Slavoj Kladno: pátek 14.3.2014 od 20.30 hodin.
OKRESNÍ SOUTĚŽ I. TŘÍDY
Sobota 8.3.2014 od 9.00 do 16.00 hodin. FC Arvato Stochov se střetne hned od 9.00 hodin s F.C.B. Švermov a v 10.45 hodin s vedoucím celkem soutěže 1. FK Kročehlavy. Sobota 22.3.2014 od 9.00 do 18.00 hodin. FC Arvato Stochov se střetne v 14.15 hodin s expřeborovým celkem Jiko Kralupy, následně hned od 14.50 hodin v regionálním derby s FT Nové Strašecí.
OKRESNÍ SOUTĚŽ II. TŘÍDY
Neděle 9.3.2014 od 9.00 do 19.00 hodin. FC Stochov zahajuje celý hrací den v 9.00 hodin duelem s celkem FC Hornets Buštěhrad, v 10.10 se střetně
s 1. FC Horní Bezděkov. FK Stochov zahajuje v 11.55 soubojem s celkem Jafra FK Slaný, ve 13.05 změří své síly s FK Krakovec. Hned na toto utkání
naváže svým duelem Meteor, který se od 13.40 utká se Sokolem Řevničov, ve 14.50 pak bude hrát s European Transport Slaný. Neděle 23.3.2014 od
9.00 do 19.30 hodin, je závěrečné kolo nejnižší okresní soutěže, kdy se hrají dvoujutkání o konečné umístění dle pořadí v tabulce po základní části.
Pavel Nepil
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INFORMAČNÍ

KAMARÁDI
DĚTSKÝ KARNEVAL

kou a každé z dětí si také vylosovalo lístek do tomboly, která byla
Tradiční dětský karneval se letos konal v trochu jiném termínu, a to vytvořena z donesených balíčku.
19.1. a o jeho organizaci se postaralo občanské sdružení KAMARÁDI. Velký dík patří všem organizátorům z občanského sdružení
Místem konání byla jako každý rok stochovská sokolovna, která přiví- Kamarádi, zejména Karle Špáňové za upečení krásné a chutné
tala všechny účastníky veselou výzdobou.
odměny pro všechny masky a Michalovi Novákovi, který děti jako
Celým karnevalem děti provázelo pět klaunů. Než se všichni rodiče
usadili, mohly si děti vyzkoušet, zda trefí vlkovi barevné míčky přímo
do jeho zubaté tlamy. Sokolovna se brzy zaplnila a tak k tanci začal
hrát pan Baroch a DJ Tom. Děti si užívaly taneční rej a i ty stydlivější
se brzy vydaly s klauny na parket. Na programu byly samozřejmě také
soutěže. V té první si děti doskákaly pro sladkou odměnu jako žabičky
nebo také doběhly po čtyřech jako kočičky. Obrovský úspěch měla
"papírová bitva", zúčastnily se jí všechny děti rozdělené do tří skupin
podle věku a byla to opravdu bitva. Na výherce čekala opět sladká
odměna. Kromě soutěží nechyběla na karnevalu ani klaunská rozcvička, na parketě děti vytvořily veselého hada i barevnou mašinku.
Promenáda dětí v maskách ukázala, že všichni si připravili nádherné
kostýmy a v silách klaunské poroty nebylo rozhodnout, která ze 70
masek je nejhezčí, proto byly všechny odměněny roládovou housen- klaunský moderátor provedl celým karnevalem.
Moc děkujeme také panu Barochovi a jeho synovi DJ Tomovi za
dotvoření perfektní atmosféry úžasnou hudbou a také T. J. Sokol
Stochov - Honice za bezplatné poskytnutí prostor sokolovny pro
tuto nádhernou akci pro děti.
Věříme, že všechny děti odešly spokojené a protože byly naprosto úžasné, a tato akce zaznamenala velký úspěch, rádi bychom
uspořádali na jaře pro děti čarodějný bál - sledujte informace o akcích Kamarádů a my už se moc těšíme na všechny kouzelné
bytosti.
Klaun Lucka:)

Magic the Gathering
V letošním roce vznikl nový klub pod záštitou Kamarádů.
Je pořádán ve spolupráci s Kal-el store (Zbyškem Kalendou)
a díky příspěvku Rady města Stochova je pro děti zcela zdarma.
Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem v městské
radě a také Komisi pro kulturu, sport a životní prostředí, kteří
nám pomohli a přispěli finanční částkou na tento kroužek.
Kroužek je zaměřen na mládež od druhého stupně ZŠ a výše.
Jedná se o prevenci sociálně patologických jevů a zaplnění času
teenagerů. Děti se setkávají s vrstevníky, zahrají si karetní hru
oblíbenou po celém světě. Zároveň si procvičí angličtinu (kartičky
jsou v anglickém jazyce) a koordinaci, spolupráci a logické přemýšlení.
Schůzky jsou každé pondělí od 16:30 do 18:00 hodin
v klubovně Kamarádů na Mírovém náměstí. Účastníci klubu dostanou za první a druhou schůzku celkem 60 hracích karet.
V dalším měsíci je čeká dvacetihranná kostka a další karty.
V klubových turnajích mohou děti získat další kartičky, se kterými
si rozšíří své hrací balíčky. Oficiální turnaje, na kterých si děti
mohou vyhrát tzv. Boostry (balíček s novými kartami)
+ další odměny, se budou konat pravidelně. Zápisné za tento
turnaj je zpoplatněno v poměru 2:1 (2/3 platí Kamarádi, 1/3 děti).
Přidejte se k nám, těšíme se na vás .
Lucie Gombitová - Kamarádi

Jsme na webu:
www.stochov.cz

KAMARÁDI

NMS vydává :

MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ
18. 1. 2014 již po deváté uspořádali Kamarádi Stochov Maškarní ples pro dospělé. Opět nám zahrála
oblíbená kapela Freestyle a moderování se ujal Jenda Biroš, alias motýl Emanuel. Jako každý rok dorazila spousta krásných masek (tímto děkujeme všem, že si každý rok dáváte na svých maskách tolik
záležet). Nechyběla ani bohatá tombola, kde mohl každý vyhrát něco hezkého, něco užitečného nebo
něco výborného, třeba úžasný dort do Jirky Pochmana.

Městský úřad Stochov
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Letos se nekonalo klasické předtančení, ale pozvali jsme si vrhače nožů. Vše
perfektně zvládl a vystoupení sklidilo velký úspěch. Účastníci si jako každý rok zahráli oblíbenou hru “židle“, ve které nečekaně všechny porazil vypočítavý Jeníček :)
Pro další ceny si doběhlo několik soutěžících v závodech trakařů. Tancem unavené
a vyhládlé postavy si mohly dopřát svačinku v podobě pečeného čuníka, kterého
jako sponzorský dar pro Kamarády připravili šikovní námořníci - manželé Konopkovi.
Rychle se přiblížila půlnoc a každý netrpělivě očekával půlnoční překvapení. Pánové
opět nezklamali a nacvičili úžasně vtipnou scénku. Tentokrát, jako Krasoplavci
v Řecku, sklidili obrovský potlesk.
Půlnočním překvapením skončil nabitý program a všichni se mohli vrhnout do víru
tance. Cenu za nejlepší masku si letos odnesla (nebo odnesl? :) “dáma“ s rudým
šálem, na druhém místě skončil motýl Emanuel a na třetím místě pirát Jack Sparrow.
Doufáme, že jste si ples všichni užili a už teď se těšíme na shledání na jubilejním
10. ročníku Maškarního plesu pro dospělé. Společnou fotografii všech masek si
můžete prohlédnout na našich stránkách www.kamaradistochov.cz., kde se také
dozvíte na jaké akce se můžete v letošním roce těšit. Nakonec bychom rádi poděkovali všem sponzorům plesu, manželům Konopkovým, Jendovi Birošovi za vydražení
dortu a vám všem, kteří jste zakoupením vstupenky a lístků do tomboly podpořili
akce Kamarádů pro stochovské děti :)
Zuzana Černá a Petra Štěpánková
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