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Výtisk zdarma

NAŠE MĚSTO
STOCHOV

12/2014

PF 2015

Příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém
roce, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů přejí
Mgr. Miloslava Becherová

Nejdůležitější body:
> Rozhovor
se starostkou města
> Rozhovor
s místostarostou
města
> Městská policie Stochov
> Sportovní areály
města Stochov

starostka města
Ing. Roman Foršt
místostarosta
Ing. Jaroslav Jun, MPA
tajemník

Uvnitř tohoto vydání:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
A MĚSTO STOCHOV
si vás dovolují
pozvat na tradiční
15. vánoční koncert dne
29.12. 2014 v 17,00 hod.
v kostele sv. Václava
ve Stochově.
Vystoupí Radka Fišarová
a Smyčcový kvartet
Parnas
Vstupné dobrovolné.
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Program KD
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Základní umělecká škola
Stochov

11

OS Kamarádi
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Galerie 90 - letých

Stránka 2

NAŠE MĚSTO STOCHOV

ROZHOVOR SE STAROSTKOU MĚSTA
Město Stochov má
ve svém čele na další
č ty ř i r ok y n ov ou
osobnost.
Starostkou
se
po říjnových
komunálních volbách
stala Mgr. Miloslava
Becherová z politické
strany ČSSD. Co pro ni
nová funkce znamená,
jaké jsou její priority,
a jak povede bývalá místostarostka Stochova naše
město k lepšímu, popsala v následujícím rozhovoru.
Očekávala jste, že se stanete starostkou?
Ne. To se nikdy nedá očekávat, protože nemůžete vědět
dopředu, jestli vás lidé budou volit, a také vše závisí na
volební účasti. Letos byla účast v komunálních volbách snad
nejhorší, co pamatuji, nepřišlo ani 40% voličů. Je to velká
škoda. Lidem by mělo záležet na městě, ve kterém bydlí.
Víte, člověk je volen pouze na krátké volební období čtyř let
a příště může být zvolen někdo jiný. A jak se říká, nikdo toto
místo nemáme až do důchodu.
Jak si na novou funkci zvykáte?
Myslím si, že dobře, byla jsem po dvě předchozí volební
období ve funkci místostarostky. Ale to víte, každé začátky
jsou vždy těžké. Budu se i nadále snažit, abych důvěru lidí,
ve mně vloženou, nezklamala.
Jaký byl Váš první krok jako starostky?
Uklidnila jsem nejprve zaměstnance úřadu, že jim nehrozí
ztráta zaměstnání, ale že si vážím jejich osoby a práce,
kterou dělají, neboť se zde šířila nepravdivá informace, že je
budu vyhazovat.
Co je podle Vás potřeba ve městě změnit?
Víte, měnit a zlepšovat se nechá stále něco. My jsme
vlastně, jako strana ČSSD, měli v logu našeho volebního
programu: ,,Měníme město k lepšímu“. Tohoto hesla bychom
se chtěli držet, a tím tak naplňovat naše předvolební sliby.
Oblastí je tu k zlepšování ještě mnoho.

Jaké oblasti to jsou?
Budeme pokračovat samozřejmě v zateplování
bytových domů ve vlastnictví města, ušetřené peníze investovat zpět do bytového fondu, chceme levnější bydlení pro všechny, hlavně nebudeme
zdražovat nájemné. Chceme renovovat dětská hřiště mezi domy, pokusit se o rekonstrukci veřejného
rozhlasu, zajistit další obnovu místních komunikací
a chodníků ve Stochově, Honicích, Čelechovicích
a na Slovance, zrenovovat další lokality ve Stochově. Zajistit další obnovu kontejnerových stání, získávat i nadále dotační tituly pro naše město, dokončit výměnu oken na budově ZŠ, zaměřit se na bezpečnost města, další rozšíření kamerového systému, větší součinnost státní a městské policie,
podpora mládeže, seniorů, partnerství mezi spřátelenými městy, oblast sportu, školství, atd.
Je toho opravdu mnoho, ale doufám, že s pomocí
práce všech zvolených zastupitelů města, to dokážeme, protože naše programy byly podobné.
Na co se zaměříte nejdříve?
Víte, já jako jednotlivec sama nemohu nic dokázat, ale bude to opět týmová práce. Oblasti jsem již
vyjmenovala. Já věřím, že budeme dobrý tým, neboť nám všem jde o společnou věc, aby naše město šlo stále dopředu, nestagnovalo a aby se nám
všem zde dobře žilo.
Co vidíte jako Váš největší cíl?
Měnit město stále k lepšímu. Byla jsem zvolena
lidmi, abych pro lidi po další čtyři roky pracovala. To
chci dodržet a nezklamat je.

Jelikož nejkrásnější svátky v roce nám již
stojí přede dveřmi, přeji tímto všem hezké
a klidné prožití svátků vánočních, mnoho
zdraví a štěstí do Nového roku 2015.
Děkuji za rozhovor Gabriela Krejčová
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ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU MĚSTA
Novým místostarostou
města Stochova se stal po
posledních komunálních
volbách, které proběhly
10. a 11. října 2014,
projektový specialista
fondů Evropské unie,
Ing. Roman Foršt (32),
ze sdružení nezávislých
kandidátů Pro rozvoj
Stochova. Zastupitelstvo ho podpořilo dvanácti hlasy.
Očekával jste takový výsledek komunálních voleb
Výsledek letošních komunálních voleb ve Stochově pro mě
byl překvapením. Před volbami jsme očekávali zisk tří
mandátů. To, že naše nezávislé sdružení Pro rozvoj Stochova
získalo nakonec mandátů pět, nám potvrzuje, že jsme na
správné cestě. Chtěl bych tímto způsobem ještě jednou
poděkovat všem voličům, kteří svým hlasem podpořili naše
sdružení.
Jak si zvykáte na funkci místostarosty?
Není to pro mě jednoduché. Svoji současnou pozici ve
městě vnímám jako závazek. Pracovat pro naše město je pro
mě výzvou.
Co se podle Vás dělalo dříve ve městě špatně?
V předchozím období jsme upozorňovali na skutečnost, že
naše město nevynakládá dostatečné úsilí pro získávání
dotací. Tuto situaci se pokusíme částečně napravit.

Proč jen částečně?
Odpověď je jednoduchá. Programové období
2007 – 2013, tedy období, ve kterém bylo možné
získat finanční prostředky například na rekonstrukce veřejných prostranství, sportovních areálů či na
volnočasové aktivity, je nenávratně pryč. Nyní se
připravuje programové období 2014 – 2020, ale
oblasti finanční podpory již nebudou tak rozsáhlé
jako v minulosti. Nebude už možné získat dotaci na
stavební úpravy dětských hřišť, sportovišť, kin…
Bude však možné požádat například o dotace
v oblasti snižování energetické náročnosti veřejných budov. Půjdeme touto cestou.
Jaké jsou tedy Vaše priority?
Je celá řada možností, na které se chceme společně s našimi koaličními partnery zaměřit. Ve volebních programech nalezneme celou řadu bodů,
na kterých se shodneme. Mojí prioritou je pokračovat v zateplování bytových domů ve vlastnictví
města. Myslím si také, že si více pozornosti zaslouží celý areál Základní školy Stochov.
A jaký bude Váš první krok ve funkci
místostarosty?
Prvním krokem je pro mě seznámení se
s rozsáhlou agendou. Je důležité dokončit investiční akce, které jsou v nyní ve stavu realizace. Současně je nutné pracovat na přípravě rozpočtu pro
rok 2015.
Děkuji za rozhovor Gabriela Krejčová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
12/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 11.12. 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.: 312 651 355 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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INFORMAČNÍ RUBRIKA
CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
Vánoce jsou již za dveřmi a se svátky přichází také pečení a konzumace
cukroví. Jestli se někdo obává, že ručička váhy vyletí po novém roce nahoru, lze tomu předejít. Pokud si neodpustí řízek s bramborovým salátem ani
vanilkové rohlíčky, dá se vše napravit pohybem. Třeba cvičením (nejen) pro
seniory, které začalo ve stochovské sokolovně již letos na podzim.
Za každou hodinu se platí zvlášť 50 korun, členové Sokola platí příspěvek
jednou ročně. Každé pondělí od 19 hodin vede lekce cvičení Petra Šubrtová, ve čtvrtek v tentýž čas si zájemci mohou protáhnout svaly s Josefem
Matějkou. Oba předcvičující zvou všechny nadšence, kteří si chtějí rozhýbat
tělo.
Text i foto Gabriela Krejčová

Starostka města Stochov
Mgr. Miloslava Becherová
si vás dovoluje pozvat na
15. PLES MĚSTA
do SOKOLOVNY
14. února 2015
začátek ve 20,00 hod.
Bohatá tombola
HLAVNÍ CENA:
KUCHYŇSKÝ ROBOT
Hraje skupina FRAGMENT BAND
pod vedením Ing. L. Lukáše.
Předtančení - TK ADMIRA
Host večera: TĚŽKÝ POKONDR
Ples moderuje Kamila Barochová
Předprodej vstupenek:
INFO středisko - přízemí
MÚ Stochov od 10.1. 2015.
Pro vytrvalce po ukončení plesu
DISCO.
Vstupné 140,-Kč

Krásné svátky vánoční, pěknou cestu z půlnoční, od Ježíška velký ranec, na silvestra pěkný tanec, od muziky lehký krok a pak šťastný nový rok přeje všem občanům
města Stochov za celé sdružení PRO ROZVOJ STOCHOVA
Ing. Roman Foršt
Krásné svátky vánoční a hodně štěstí v celém roce 2015 všem občanům Stochova
přeje za MO ČSSD Stochov
předsedkyně Mgr. Miloslava Becherová

TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Vážení občané,
počínaje dnem 29.11.2014 zahajují TS Stochov, s.r.o. zimní údržbu komunikací a chodníků.
Od tohoto data nebudou až do skončení zimního období přistavovány bikranové vany pro sběr odpadu dle pravidelného rozpisu.
O přistavení bikranových van po skončení zimního období budete včas informováni.
Zároveň upozorňujeme, že počínaje dnem 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 Stochov 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, s.r.o., tak i k samotné organizaci webových stránek.
Děkujeme za spolupráci.
Vedení Technických služeb Stochov, s.r.o.
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HASIČI STOCHOV
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych jménem stanice HZS Stochov ještě
jednou poděkoval městu Stochov za předání věcného daru. Jednalo se
o hydraulický otvírač dveří a hydraulický střihač pedálů Lukas, který byl
záhy použit u zásahu ve Stochově při úniku plynu v bytovém domě.
Od ledna 2014 až do dnešního dne vyjížděla jednotka ze stanice HZS
Stochov k bezmála dvěma stům událostí, jednalo se o technické zásahy
54x, dopravní nehody 51x, požáry 37x a ostatní události 35x. Mezi
ostatní události lze zařadit, poskytnutí předlékařské pomoci, transport
zraněných osob z méně přístupných míst atd.
Rovněž bych chtěl touto cestou popřát všem, krásné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví a štěstí do roku 2015, kdy si připomeneme
v letních měsících dvacetileté založení místní stanice HZS Stochov.
nprap. Horák Jan

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu a Komisi pro mládež a seniory, svazu invalidů, červenému kříži za dárek a blahopřání k mým narozeninám a mým
přátelům z DPS, kteří mi připravili hezké odpoledne s hudbou a za krásné dárky.
J. Dandová, DPS
Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
L. Antošková, DPS
Děkuji městskému úřadu a Komisi pro mládež a seniory za milé blahopřání k narozeninám.
Marie Všetečková, DPS
Děkuji Městskému úřadu, Svazu tělesně postižených a celé své rodině
za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Milada Tlustá
Příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí v roce 2015 přeje za
KDU-ČSL
Ing. Stanislava Fišerová, MPA

VZPOMÍNKA
Dne 25. prosince uplyne 6 let, co nás navždy opustil náš otec Rudolf
Majerčík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami
Dne 3. ledna 2015 to budou 3 roky, kdy nás navždy opustil, náš milovaný tatínek, pan Josef Neděla. Kdo jsme ho znali, zavzpomínejte s
námi.
Dcery s rodinami

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
V uplynulém měsíci předala městská policie k došetření PČR
Stochov případ nezletilé dívky s podezřením, že zde dochází
k týrání ze strany rodiče, kterému byla svěřena k výchově. Adekvátní zásah městské policie s použitím donucovacích prostředků si vysloužil mladík pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek. Svoje agresivní chování si vybíjel na výkladních
skříních a odpadkových koších. Zastavila ho až pouta městského strážníka, ve kterých byl předán PČR Stochov. Poděkování
patří touto cestou i občanovi našeho města, který přivolal telefonicky hlídku státní policie. Nadměrná konzumace alkoholu a tím
ztráta sebeovládání s následkem zranění se stala osudným pro
pravidelného návštěvníka našich lokálů. Ač zranění se zdála
nepříliš vážná, hlídka městské policie nepodlehla jeho odporu
k nemocničnímu ošetření. Přivolaná RZS muže ošetřila a převezla do nemocnice. Jak se později ukázalo šlo u muže
i o skryté vnitřní zranění a jeho boj o svoje zdraví ještě
neskončil. Přejeme mu proto touto cestou, brzké uzdravení.
Zdeněk Zaspal vedoucí MP Stochov

AQUA ZUMBA
V plaveckém bazénu Slaný, VSH Slaný, spol. s r.o., Lacinova 1720, začíná od pondělí 5. ledna 2015, od 18.30 hod.
do 19. 30 hod. (a každé následující pondělí) taneční fitness
hodina ve vodě. Přijďte si užít aktivní odpočinek se skvělou
hudbou a choreografií latinsko-amerických rytmů. Aqua
Zumba je vhodná pro všechny, ženy i muže, bez ohledu na
věk. Každý si najde svůj styl a skvěle se pobaví.
Rezervace na telefonním čísle 728 325 825 nebo na
e-mailové adrese: Grumellesti@gmail.com
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, PŘI KOSTELE SVATÉHO VÁCLAVA VE STOCHOVĚ
25.12.2014 - Slavnost Narození Páně – Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.
Vánoce mají hluboký smysl: Bůh se stal člověkem jako my, abychom se my stali jakýmsi způsobem tím, čím je on.
Do tohoto tvrdého a hrubého světa náhle vstupuje laskavé a křehké Dítě Ježíš: Přichází osvobodit člověka zapleteného do
sítě nenávisti a zotročeného sektářstvím a roztržkami. Přichází otevřít nové obzory. Boží syn dává vyrašit naději, že navzdory
tolika těžkým obtížím nakonec vzejde na obzoru lidstva mír.
Toto ubohé Dítě, pro které „nebylo místo pod střechou“, je jediným Dědicem celého stvoření.
Bůh sám přichází, aby o sobě k člověku promlouval a ukazoval mu cestu, po níž k němu může dojít.
Jan Pavel II.

Žebrák a rýže... aneb pohádka o tom, proč jsem jen neměl odvahu...
Vesnicí procházel žebrák. Chodil od domu k domu a prosil o něco k jídlu. Ten den však nikde nic nedostal. Hladový, smutný a zklamaný
se již chystal vesnici opustit. Vtom si všiml, že pod strání za vesnicí se choulí ještě jedna malá chaloupka. "Tam také nic nedostanu," pomyslel si. Ale jeho hlad byl přece jen silnější, a tak odbočil z cesty a na dveře chaloupky zaklepal. Dlouho nic. "Že jsem sem vůbec chodil...," pomyslel si žebrák. Ale pak se dveře přece jen otevřely, vysunula se stará kostnatá ruka a žebrákovi do mošny nasypala hrstku
rýže. A potom ještě jednu a dveře se zabouchly.
Dvě hrstky rýže na celý den není mnoho. Žebrák odcházel z vesnice se smutnou náladou. Slunce již pomalu zapadalo, a když vešel do
lesa, zmizelo nad obzorem. Se svěšenou hlavou se ubíral ke svému chudému příbytku. Hleděl do země a oddával se chmurným myšlenkám... O to víc ho na okraji mýtiny překvapila podivná záře. Vzhlédl vzhůru a uviděl zlatý kočár tažený zlatými koňmi a v tom kočáře seděl
sám Bůh! Kočár se snesl nad mýtinu a žebrák běžel ze všech sil za ním. "Teď něco dostanu," pomyslel si. Celý uřícený dohnal kočár,
avšak dřív než stačil popadnout dech a říci Pánu Bohu,co vše by si přál, Bůh sám otevřel dveře kočáru, natáhl k žebrákovi ruku a zeptal
se: "Co mi dáš?" Žebrák zůstal jako opařený. Tohle nečekal. Pak ale přece jen sáhl do brašny a nabral jednu hrstku rýže - zdálo se mu, že
nabral příliš mnoho, a tak raději ještě pár zrnek odsypal - a podal ji Pánu Bohu. Konec konců, když Bůh něco chce, nebylo by správné mu
nedat vůbec nic... Bůh přijal rýži, poděkoval, koně zabraly a kočár zmizel kdesi ve výšce. Žebrák tam stál a nemohl se vzpamatovat z toho
zklamání. Pak s ještě horší náladou pokračoval do svého příbytku. Doma nejdříve ani neměl chuť na jídlo. Potom se ale hlad znovu přihlásil o slovo. Žebrák tedy otevřel svou mošnu a užasl. Byly tam opět dvě hrstky rýže. Jedna, trochu větší, byla obyčejná. Ale ta druhá, menší
- bylo vidět, že z ní někdo několik zrnek odsypal - byla celá z ryzího zlata… Žebrák se na ni dívá, nevěří svým očím. Pak se svezl na kolena a se sepjatýma rukama a zvlhlýma očima zašeptal: "Bože, proč jsem jen neměl odvahu dát ti úplně všechno..."
A co budeme na konci svého pozemského života říkat my???

Převzato z časopisu Milujte se!

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před tebou,
jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jařmo, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný otec,
Kníže pokoje.Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce, bude vládnout na Davidově trůně a v jeho království,on je upevní a utvrdí právem
a spravedlností od tohoto času až navěky! To způsobí horlivost Hospodina zástupů.
Z knihy proroka Izaiáše, 9, 1-3.5-6

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00
Vánoční bohoslužby:
24.12. 2014 – 16:00 – Půlnoční mše svatá s koledami
25.12. 2014 – 9:30 – Slavnost Narození Páně – mše svatá s koledami
26.12. 2014 – 9:30 – Svátek Sv. Štěpána – 2. svátek vánoční – mše svatá s koledami
28.12. 2014 – 9:30 – Svátek Svaté Rodiny – mše svatá s koledami
1.1.2015 – 9:30 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše svatá
4.1.2015 – 9:30 – 2. neděle po Narození Páně - mše svatá
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

Vodárny Kladno - Mělník nabízejí k prodeji nepotřebný majetek: pozemky p.č. 243/2 o výměře 6580 m2, p.č. 243/4 o výměře 136m2,
p.č. 250 o výměře 757 m2 a p.č. 251 o výměře 2575 m2 se stavbou bývalé čerpací stanice a studnou v k.ú. Honice.
Více info na tel. č. 724 317 207 nebo na www.vkm.cz/infrastruktura.
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INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK ROČNÍK

FUTSAL
Stochovským celkům úvod nové sezóny v nejnižších
futsalových soutěžích vyšel
Již dva hrací dny za sebou mají dvě nejnižší futsalové soutěže, které
se hrají v moderní stochovské sportovní hale a které hrají hned čtyři
stochovské celky. V té vyšší – Okresní soutěži I. třídy – reprezentuje
město celek FC Arvato Stochov a nevede si zde vůbec zle. Do soutěže
vstoupili borci Arvata ve futsale málo vídanou bezbrankovou remízou
s kdysi druholigovým týmem KLC Klobuky, následně si připsali dvě přesvědčivé výhry. V posledním duelu pak stochovští smolně podlehli o
jedinou branku rezervě kladenského Celticu, se ziskem sedmi bodů jim
pak v tabulce patří čtvrtá příčka.
KLC Klobuky – FC Arvato Stochov 0 : 0 Rozhodčí: Kalík, Švagr. ŽK:
Fonod (Arvato). 50 diváků.
FT Nové Strašecí – FC Arvato Stochov 1 : 3 (0 : 0) Branky: Kočí J.
Kapr V., Kedroň Mar., Hořejší. Rozhodčí: Švagr, Chadima. 60 diváků.
FC Arvato Stochov – Rekrea Třtice 3 : 0 (0 : 0) Branky: Výborný, Fonod, Kapr V. Rozhodčí: Laštovička, Svoboda. ŽK: Zajíc (Třtice). 20 diváků.
FC Arvato Stochov – AFC Celtic Kladno „B“ 2 : 3 (1 : 1) Branky:
V borný, Fonod – Tomášek 2, Kouba. Rozhodčí: Svoboda, Douda. ŽK:
Tomášek (Celtic „B“). 30 diváků.
V nejnižší Okresní soutěži II. třídy hájí městské barvy hned trio celků,
a to FC Stochov, FK Stochov a Meteor Stochov. A všem se v úvodních
kolech soutěže dařilo až nečekaně. V tabulce čtvrtý FK Stochov nestačil
pouze na vedoucí FK Union Slaný, s dalšími třemi soupeři se snadno
vypořádal. To stochovský FC musel na svých devět bodů vynaložit více
úsilí, tři výhry však na svém kontě tento celek rovněž má. A mohlo být
i veseleji, když se schylovalo k remíze s druhým týmem tabulky AFK
Rozdělov, nakonec favorit rozhodl v závěru utkání.
Velkým překvapením jsou pak výkony mladíků z Meteoru Stochov.
Ti měli v rámci prvního hracího dne soutěže volno, v tom druhém si po
skvělých výkonech připsali dvě vysoké výhry nad zkušenými kačickými
futsalisty a rezervním celkem slánské Čechie.

FC Stochov – FC Velká Buková 4 : 3 (2 : 1) Branky: Velc 3,
Vorbach – Matějovský P., Polánek, Zuska. Rozhodčí: Šauer,
Kalík. ŽK: Zuska (V. Buková). 70 diváků.
FC Stochov – TJ Sokol Bratronice 2 : 1 (1 : 0) Branky: Vojtěch, Velc – Žák.Rozhodčí: Švagr, Šauer. 50 diváků.
FC Krakovec – FC Stochov 1 : 4 (0 : 2) Branky: Kratochvíla –
Burle 2, Rybák, Kočí. Rozhodčí: Kalík, Laštovička. 70 diváků.
FC Stochov – AFK Rozdělov 0 : 1 (0 : 0) Branka: Nachtigal.
Rozhodčí: Laštovička, Pejša T. ŽK: Ježek – Tutka. 80 diváků.
Sokol Knovíz – FK Stochov 1 : 6 (0 : 4) Branky: Seiboth –
Mašek J. 3, Maudr, Mašek P., Onofrej. Rozhodčí: Bázler, Hovorka. ŽK: Provinský, Štulík Z. (oba Knovíz). 40 diváků.
FK Union Slaný – FK Stochov 6 : 1 (1 : 1) Branky: Štěrba 2,
Hovorka D., Holub, Kučera M., Němec – Mašek J.
Rozhodčí: Hovorka L., Chadima. ČK: Ujka (Union). 40 diváků.
FK Stochov – 1. FC Horní Bezděkov 6 : 0 (2 : 0) Branky:
Najer 3, Mašek J. 2, Mašek P. Rozhodčí: Bázler, Svoboda. 40
diváků.
FK Stochov – Jafra FK Slaný 4 : 0 (2 : 0) Branky: Mašek P.,
Mašek J., Najer, Jungmann. Rozhodčí: Svoboda, Stádník. 60
diváků.
Meteor Stochov – FK Kačice 5 : 1 (2 : 0) Branky: Minichthaler
D. 2, Krovoza, Slezák, Madaj – Moronga. Rozhodčí: Kalík,
Laštovička. ŽK: Vejražka, Křtěn A. (oba Meteor). 80 diváků.
Meteor Stochov – R.S.C. Čechie Slaný „C“ 5 : 0 (4 : 0)
Branky: Hnízdil 3, Slezák 2. Rozhodčí: Pejša T., Kalík. 50 diváků.
Pavel Nepil
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ A MĚSTO STOCHOV POŘÁDÁ VE STŘEDU 31. PROSINCE 2014 38. ROČNÍK
TURISTICKÉHO POCHODU A CYKLOJÍZDY:
SILVESTROVSKÝ POCHOD. START - KINO STOCHOV
7,00 - 10,00 HOD. CÍL TAMTÉŽ DO 15,00 HOD.
STARTOVNÉ 25,-KČ. TRASY - PĚŠÍ 10,20 A 28 KM,
CYKLOTRASY 20,40 A 60 KM.
KČT PŘEJE VŠEM PŘÁTELŮM TURISTIKY VESELÉ
VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015.

•

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

Příjemné prožití vánočních svátků
a spokojené nákupy v našem obchodě
i v novém roce 2015 přeje
všem našim zákazníkům
Kolektiv prodejny Potraviny A. Uhlířové
DÁLE OZNAMUJEME, ŽE PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ BUDE V PONDĚLÍ
22.12.2014 OD 9.00 HODIN
PŘED PRODEJNOU
NA NÁMĚSTÍ
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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

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)
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Vážení občané,
dovolte mi vám za celou organizační složku SAMS popřát krásné
Vánoce, klidné prožití svátků a šťastný nový rok!
Bc. Tomáš Zajíc, Sportovní areály města Stochova, vedoucí
organizační složky

Otevírací doba Sportovní haly ve Stochově
v prosinci a v lednu - 23.12. 10:00-21:00 hod.,
24.12. zavřeno, 25.12. 14:00-22:00 hod., 31.12.
10:00-18:00 hod., 1.1.2015 zavřeno.
Ostatní dny normální provoz.

ZÁVODY

ŠACHY

ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ NA
STOCHOVĚ
Kladenský musher´s club přesunul závody psích
spřežení z Točníku na Stochov, kde Městský úřad
Stochov vytvořil přepychové zázemí i prostorové
podmínky pro pořádání těchto závodů. Na tento
musherský mítink se přihlásilo 130 startujících. Organizátoři pro startující připravili dvě tratě, 6300 m sprintovou a 14000 m dlouhou midovou.
Hezkou členitou trať, s adrenalinovým kopcem dolů a následujícím prudkým stoupáním‚
a parádním dojezdem do cíle, absolvoval i kladenský musher Ondřej Stejskal, který měl
první den problémy s defekty, kdy mu přibližně dvě stě metrů po startu praskla zadní pneumatika a v polovině tratě druhá. I s tímto defektem dojel midovou trať na osmém místě.
Druhý den zabojoval a druhým nejrychlejším časem dne se posunul na pěkné čtvrté místo.
Na čelních místech ve všech kategoriích se umísťovali Kladeňáci Václav a Jana Zetkovi,
Anita Mikutová, Marcela Kamešová, Vojta Němec. K pohodové atmosféře přispěli pořadatelé uspořádáním závodu pro příchozí a hlavně dětskou kategorií, kdy každé dítě obdrželo
cenu. Jako pořadatelé chceme poděkovat za
vstřícnost městu Stochovu a vyslovit přání
možnosti pořádat závody psích spřežení na
Stochově v dalších letech.
Text: i foto: J. Stejskal, G. Krejčová

Šachový oddíl Stochov
oznamuje pro všechny zájemce o šachovou hru, že jsme zahájili Regionální soutěž pro sezónu 2014- 2015. V prvním kole jsme přivítali v naší klubovně v kulturním domě družstvo sokola Lány.
Podařilo se nám zvítězit 3/5 : 1/5. Takže po
prvním kole jsme na třetím místě
z 11 družstev. V neděli 16.11. jsme sehráli
druhé kolo v Kladně s oddílem Nova Kladno
a opět nám přálo štěstí a zvítězili jsme dokonce 4 : 1.Takže po druhém kole jsme na místě
druhém. 30.11. se utkáme v naší klubovně
s družstvem z Úholiček. Chtěli bychom všem
zájemcům o šachy oznámit, že je možné přijít
a podívat se na zápas pochopitelně při dodržení jistých pravidel, které platí při šachové
hře. Jedná se například o vypnutí mobilu,
protože případné zazvonění by zavinilo kontumaci celého utkání, dále naprostý klid při
hře atd. Ale toto šachistům jistě nemusím
připomínat. Chtěl bych tímto trochu zviditelnit
šachové dění v našem městě, protože si
myslím, že šachová hra je jeden z nejzajímavějších sportů a je velká škoda,
že v našem městě pomalu umírá. Hlavně
v řadách mládeže není o šachy zájem.
Za Šachový oddíl děkují Tůma Robert
a Zoula Miroslav
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DŮM KULTURY STOCHOV - PROSINEC 2014
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STOCHOV

ITES spol. s r.o.

INZERCE
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

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

KAMARÁDI STOCHOV

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

LHÁŘI
uvádí divadelní agentura Famílie
Účinkují: Václav Kopta, Vojtěch Záveský, Jana Šulcová, Marcel Vašinka, Čestmír Gebouský,
Veronika Jeníková, Vendula Křížová, Libor Hruška, Anna Kulovaná, Daniela Choděrová,
Rozálie Víznerová, autor:Anthony Nielsen, režie: Viktor Pavlovič
Štědrý večer v Anglii, dva policisté Bobíci jdou oznámit starším manželům, že došlo k tragické
události. Jelikož je však Štědrý den, policisté nechtějí zarmoutit starší pár, začnou si vymýšlet
historku, obcházet pravdu, a tím se samozřejmě do celé situace zapletou a postupně způsobí
sérii komických situací.
Rezervace vstupenek : tel.312 651 355, 724 929 698 nebo kulturastochov@seznam.cz
Předprodej vstupenek :
kancelář DK Stochov - tel. 312 651 355, 724 929 698 , prodejna papír - hračky Nové Strašecí tel.603 313 480, cestovní agentura Sunrise Kladno - tel.312 249 300
Vstupné: 250,- Kč předprodej /pokladna v den představení bez rezervace 300,-Kč

GALERIE 90 - LETÝCH

Dne 19. 11. 2014 oslavila 91. narozeniny paní Marie Vondrušková. K tomuto
významnému životnímu jubileu jí byly popřát starostka města Mgr. Miloslava
Becherová a paní Jana Suprunová,
Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do
dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

