INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XXXVIII/2015

NAŠE MĚSTO
STOCHOV

1/2015

Základní škola, Základní umělecká škola
a Mateřská škola, Stochov

Cena 3 Kč

Nejdůležitější body:
> Karneval pro děti
> Střední škola služeb
a řemesel Stochov
> Klub českých turistů
> Ples města Stochov

ZÁPIS
do 1. tříd Základní školy Stochov se koná
v pátek 16. ledna 2015 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
a v sobotu 17. ledna 2015 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Zápis se týká dě narozených v době

Uvnitř tohoto vydání:

od 1.9. do 31.12. 2008 a od 1.1. do 31.8. 2009.
ITES spol. s r.o.

FILUMENA MARTURANO - agentura HARLEKÝN
17. února 2015 od 19:00
Velký sál DK Stochov

Simona Stašová a Svatopluk
Skopal
v hlavních rolích
slavné tragikomedie,
která patří k tomu nejlepšímu
z italské tvorby.
Manželství po italsku s dojetím
a komikou.
Předprodej: Kancelář a pokladna
DK Stochov
Vstupné : 300,- /předprodej/ ,
380,- /pokladna v den akce/
Rezervace vstupenek:
tel.312 651 355, 724 929 698 nebo
kulturastochov@seznam.cz
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
jménem firmy ITES spol. s r.o. a jménem svým vám přeji vše nejlepší
a mnoho štěstí a úspěchů v roce 2015.
V současné době provádíme vyhodnocení nákladů na vytápění
a ohřev teplé vody pro provoz Stochov, abychom mohli do konce měsíce
ledna odevzdat podklady SBF MěÚ Stochov a dalším smluvním partnerům. Na základě těchto, námi poskytnutých, údajů bude zpracováno celkové vyúčtování vašich nákladů na bydlení. Ačkoliv nejsme ještě kompletně s vyúčtováním hotovi, lze již s jistotou říci, že rok 2014 byl historicky,
co do množství vyrobeného a prodaného tepla z naší strany, rokem historicky nejslabším.
Tento stav je dán mírným počasím, ale rovněž zateplením dalších domů
a nepochybně hospodárným nakládáním s teplem z vaší strany. Proto,
přestože cena měrné jednotky tepla (1 GJ) bude vyšší než v minulých
letech, celkové finanční náklady na vytápění z vaší strany budou nižší.

Pro rok 2015 jsme rovněž sjednali výhodnou cenu pro
výkup el. energie, kterou vyrábíme na kogenerační jednotce. Tento krok se opět pozitivně projeví v celkové ceně tepla
pro nadcházející rok.
V tomto roce a v následujících letech se v oblasti oprav
a servisu zaměříme postupně na odborné kontroly a servis
domovních předávacích stanic, neboť od jejich výstavby
a zprovoznění již uplyne 10 let a v tomto horizontu nám
legislativa ukládá příslušný postup z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Tuto činnost spojenou s odstávkami
budeme směřovat hlavně do období po topné sezoně, abychom neomezili komfort vašeho bydlení.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Vánoční střelecká soutěž
V prosinci se konal již 14. ročník vánoční střelecké soutěže ozbrojených
složek na policejní střelnici MV na Rudě. Tohoto klání se zúčastnilo také
družstvo strážníků MP Stochov ve složení Martin Skůra a Tomáš Maštalíř.
(jediné družstvo MP). Pravidelně se těchto závodů zúčastňují členové elitních policejních jednotek, takže je zde obrovská konkurence. Z minulých
ročníků připomeňme Tomáše Maštalíře ( jinak mistr ČR v akčních střeleckých disciplínách), který byl v letech 2011 a 2012 absolutním vítězem
a v roce 2013 získal bronzovou medaili na tomto turnaji. Letos se opět sešla
početná konkurence, ale družstvo městských strážníků nikomu nedalo šanci
a získalo zlatou medaili za první místo. Skvělým střeleckým výkonem se
předvedl Martin Skůra, který v kategorii ml. profesionálů získal stříbrnou
medaili. Tomáš Maštalíř v kategorii st. profesionálů získal také stříbro
a v celkovém absolutním pořadí taktéž druhé místo. Sečteno, celkově
si stochovští strážníci odvezli čtyři poháry a tři medaile.
V novém roce jim přejeme hlavně pevnou mušku při další reprezentaci
města Stochova.
Zdeněk Zaspal Foto zleva: T. Maštalíř a M. Skůra
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Nabídka rekvalifikačních kurzů a vzdělávání pro dospělé
Pracovník pro recyklaci:

Termín: 22.1.2015 — 6.3.2015

Termín: 22.1.2015 — 6.3.2015
Délka: 120 hodin prezenčně
Účast je podmíněna bydlištěm mimo Prahu a
věkem 18 — 64 let. Zakončení zkouškou a získáním Osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu
(28-036-H)
Kurz zdarma- projekt UNIV 3 Kraje
kontaktní osoba: miklankova@ssars.cz

Příprava teplých pokrmů: Termín: 26.1.2015 — 30.1.2015,
kontaktní osoba: moravcova@ssars.cz
Termín: 26.1.2015 — 30.1.2015
Délka: 35 hodin prezenčně
Cena 3 800 Kč
Po absolvování kurzů možnost
vykonat zkoušku a získat Osvědčení o profesní
kvalifikaci 65-001-H
Cena zkoušky 2 500 Kč

Příprava minutek:
Termín: 16.3.2015 — 20.3.2015,
kontaktní osoba: moravcova@ssars.cz
Délka: 35 hodin prezenčně
Cena 3 800 Kč
Po absolvování kurzů možnost
vykonat zkoušku a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci
65-004-H
Cena zkoušky 2 500 Kč

Sportovní masáže:
Zahájení: 20.2.2015, ukončení duben 2015
Masér pro sportovní a rekondiční
masáže mimo oblast zdravotnictví
Termín zahájení: 20.2.2015
Délka:140 hodin
Cena 6 500 Kč
Osvědčení o autorizaci profesní
kvalifikace Sportovní masáže
69-037-M
Cena zkoušky 1 200 Kč
kontaktní osoba: bohata@ssars.cz
Více informací o jednotlivých kurzech najdete na našich webových stránkách:
www.ssars.cz , získáte na sekretariátu školy, nebo se dozvíte od kontaktních
osob.
Nástavbový obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem – 1. ročník otevíráme i ve školním roce
2015/2016: 61-41-L/51 Podnikání – dálková forma (3 roky) – 1 třída/30 žáků
Dne 15. ledna pořádáme ještě jeden den otevřených dveří od 12:30 do
18:00, pokud by vám tento termín nevyhovoval, nevadí, napište na
info@ssars.cz nebo zavolejte na 312 651 269, domluvíme náhradní termín jen
pro vás….
Zveme všechny zájemce na prohlídku školy, i ty, kteří nemají zájem
o vzdělávání nebo jinou službu, prostě se jenom chtějí dozvědět, jak vypadá jediná střední škola ve Stochově…

Nabídka pro naše budoucí žáky v denním studiu
Ve školním roce 2015/2016 nabízíme tyto obory:
Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou
65-42-M/01 Hotelnictví a turismus – 1 třída/30 žáků
65-41-L/01 Gastronomie – 1 třída/30 žáků
69-41-L/01 Kosmetické služby – 1 třída/30 žáků

Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem
a) technické obory podporované stipendijním programem Stč kraje:
1 třída složená ze 2 oborů – celkem 30 žáků:
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
23-55-H/01 Klempíř – 1 třída/30 žáků
b) obory služeb:
69-51-H/01 Kadeřník 1 třída/30 žáků
65-51-H/01 Kuchař-číšník – 1 třída/30 žáků
66-53-H/01 Operátor skladování – 1 třída/30 žáků
Nástavbové obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro
absolventy tříletých učebních oborů
61-41-L/51 Podnikání – denní forma (2 roky) – 1 třída/30 žáků
61-41-L/51 Podnikání – dálková forma (3 roky) – 1 třída/30
žáků
Do maturitních oborů s výjimkou nástavbových oborů vzdělání
budou uchazeči konat přijímací testy z českého jazyka a literatury a
z matematiky, které budou jedním z kritérií pro přijetí, v rámci celkového přijímacího řízení budou tvořit 25 % váhu. Do učebních
oborů se přijímací zkoušky nekonají.
Více se dozvíte na www.ssars.cz.

Nabídka služeb pro veřejnost
Obědy:
nabízíme výběr z 3 druhů obědů včetně polévky za 49,- Kč
možnost obědvat ve školní jídelně s obsluhou nebo si oběd zakoupit
do jídlonosičů
více informací 312 651 269, linka 103, paní Šimůnková
Ubytování:
nabízíme ubytování o víkendech a v době prázdnin ve 3 lůžkových
pokojích se sociálním zařízením
cena ubytování na 1 noc činí 230,- Kč, na 2 a více nocí 200,- Kč
Gastronomické služby:
nabízíme možnost uspořádat oslavy svateb, promocí, smutečních
hostin, narozenin a jiné zhotovení cukrářských výrobků
příprava pokrmů a samotná obsluha probíhá na vysoké profesionální úrovni
Kosmetické a kadeřnické služby:
v oblasti kadeřnických služeb nabízíme možnost všech druhů módních střihů, barvení, melírování a společenských účesů a pánské
střihy
v oblasti kosmetických služeb nabízíme možnost ošetření pleti,
manikérské a pedikérské ošetření, obličejové a rekondiční masáže
těla
služby se provádí v areálu školy a na odloučeném pracovišti v Kladně
Klempířské a instalatérské práce:
nabízíme montáž žlabových systémů, opravy a montáže střešních
krytin, výrobu klempířských prvků, oplechování střech a jejich příslušenství
nabízíme drobné instalatérské práce, montáže vodovodů, kanalizací, sanitárního zařízení, vytápění, údržbu a opravy.
Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka SŠSaŘ Stochov
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, PŘI KOSTELE SVATÉHO VÁCLAVA
Slavnost Zjevení Páně – aneb Tři králové
Zjevení Páně je veřejným představením spásy, kterou Ježíš přináší celému světu. Evangelista Matouš předkládá několik historických prvků a starozákonních odkazů a hovoří o mimořádném zjevení, díky němuž mudrci poznali v Ježíši židovského krále a krále celého světa. Teprve v pátém století se vžilo přesvědčení, že mudrci byli tři (podle počtu jejich darů) a v osmém století jim byla přisouzena jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Matouš představuje tyto mudrce jako učené muže, kteří jakožto zástupci pohanů opěvují důstojnost Ježíše, hlavní postavy evangelia. Hledají ho, poznávají v něm Mesiáše a sklánějí se
před jeho prostotou a chudobou. Na rozdíl od nich se Herodes a celý Jeruzalém při zprávě o narození Mesiáše znepokojují a snaží se ho najít, aby ho
usmrtili.

Tříkrálové žehnání domu...
Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále (neboli správně liturgicky o slavnosti Zjevení Páně). Ten den jsme totiž směli prosytit celý
dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z našeho kostela kadidelnici a nacpali do ní tolik kadidla, aby se jeho libá vůně dostala v našem domě
opravdu všude. O slavnosti Zjevení Páně nežehná dům kněz, nýbrž otec nebo matka rodiny spolu s dětmi. Vždycky nás moc bavilo, že smíme běhat s kadidelnicí z jednoho pokoje do druhého a všechno v bytě kropit svěcenou vodou.
Obyčej žehnání domu o slavnosti Zjevení Páně vychází zřejmě z pohanského zvyku vykuřování. Ze strachu před démony se vykuřovaly obytné prostory i
stáje a dveře se označovaly nápisy, aby se domu vyhýbalo neštěstí. Křesťané dali tomuto zvyku nový smysl. Protože se Boží sláva viditelně zjevila v Ježíši
Kristu (Epifanie), má se zjevit všude, také v našich domech a bytech. Požehnání má ukázat člověku, který se často sám cítí jako bez domova, že v jeho
domě s ním přebývá sám Bůh. A tam, kde přebývá Bůh, se může zabydlet i člověk.
O slavnosti Zjevení Páně se na horní veřej dveří píše požehnanou křídou znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí
panuje názor, že jde o iniciály svatých tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, nemohou
dovnitř proniknout mocnosti zla.
Tříkrálové rozjímání:
Bože, ty přebýváš v jasném světle. Přesto tvá sláva zazářila celému světu v dítěti v jesličkách. Mágům vyšla hvězda. Tvé světlo je vyslalo na pouť, aby tě
hledali, nalezli a vzývali. Nechávají všechno ležet a stát a vydávají se na pouť svého srdce. Berou s sebou zlato, kadidlo a myrhu, zlato lásky, kadidlo své
touhy a myrhu své bolesti. Předstupují před dítě, padají před ním a vzývají ho. Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe, jsou zcela přítomni.
Anselm Green, převzato z www.pastorace.cz
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu.
Matouš 2, 9-11

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek - letní období 18.00 hodin a zimní období od 17.00 hodin
1.1. 2015 od 9:30 hod.– Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše svatá
4.1.2015 od 9:30 hod. – 2. neděle po Narození Páně - mše svatá
8.1. 2015 – 17:00 hod. – mše svatá za obnovu farnosti s novénou ke Svatému Václavu
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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu a svazu invalidů za blahopřání a dárky k mým
narozeninám.
Zdeněk Pakosta
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a paní J. Suprunové za přání
a dárek k mým narozeninám.
Rudolf Zeman
Děkuji městskému úřadu a paní starostce za blahopřání k mým narozeninám.
P. Vondrušková
Zaměstnanci a děti ze stochovského detašovaného pracoviště Dětského
centra, děkují za vánoční dárky paní Dianě Jedličkové, Kláře Jíchové, Janu
Křivánkovi, stochovským motorkářům a basketbalovému oddílu Sokola
Kladno.
Děkuji městskému úřadu a Komisi pro mládež a seniory, Svazu tělesně
postižených, organizaci ČČK za milé blahopřání a dárky k narozeninám.
Přeji všem do nového roku hodně zdraví a úspěchů v jejich činnosti.
Eva Valentová

VZPOMÍNKA
V únoru to bude 6 let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička Božena Lakotová. Kdo
jsme jí znali vzpomeňte s námi.
Manžel Josef, dcery Eva a Zuzana s rodinami

INFORMACE REDAKČNÍ RADY
Redakce našeho měsíčníku se omlouvá paní Doudové
za špatné uvedení jejího jména a znovu dáváme do tohoto
výtisku její 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 krásnými dárky.
J. Doudová, DPS
Redakční rada připravuje do příštího výtisku NMS
článek z vánočního koncertu pro seniory.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
1/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 13.1. 2015. 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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REKLAMY A INZERÁTY
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA

•

U Stadionu 364, 273 03 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

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)
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV
Vánoční koncert v kostele
sv. Václava
Dne 29. 12. 2014 se konal tradiční vánoční koncert v kostele
sv. Václava ve Stochově. O velmi
vřelou a sváteční atmosféru se
tentokrát postarali zpěvačka a herečka Radka Fišarová a Parnas
Quartet Prague ve složení Arnold
Smrtka a Jan Kvapil – housle,
Mikoláš Čech – viola a Karel Huth
– violoncello. Mohli jsme se společně s téměř 45 posluchači zaposlouchat do klasických děl
G. P. Telemanna, A. Vivaldiho, ale
i W. A. Mozarta ve skutečně profesionálním přednesu. Nechybělo
ani přání k do nového roku od starostky města Stochov paní
Mgr. Miloslavy Becherové a sváteční slovo Radky Fišarové. Můžeme tedy poděkovat za krásný společný sváteční zážitek nejen umělcům, vám divákům, ale i Římskokatolické farnosti Stochov za zapůjčení kostela.
Na dobrovolném vstupném se
vybrala částka 1 345,- která byla
předána jako příspěvek na opravu
místních varhan.
Tomáš Baroch, vedoucí DK
KOMISE PRO SPORT A KULTURU
Město Stochov a ZUŠ Stochov zve všechny
na STAROČESKÝ STOCHOVSKÝ

v pátek 13. února 2015
10,00 hod – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – MASOPUSTNÍ TRH
16,00 hod - OD ZŠ STOCHOV MASOPUSTNÍ
PRŮVOD s programem.
Přijďte si s námi v tento den plný taškařic, dobrého jídla a pití
připomenout masopustní obyčeje. Masky z vašich řad vítány!
Děkujeme zastupitelům a starostce města Stochov
Mgr. Miloslavě Becherové za podporu této akce.

Vážení,
Komise pro sport a kulturu upozorňuje všechny spolky, kulturní
a sportovní organizace ve městě,
že žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost, musí být
odevzdány nejpozději do 25.3.
2015 v podatelně Městského
úřadu Stochov.
Formulář s požadavky pro poskytnutí finančního příspěvku si
můžete osobně vyzvednout v sekretariátu tajemníka MÚ.
František Štětina
předseda komise
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FUTSAL STOCHOV
Stochovské Arvato drží střed tabulky
Ve futsalové Okresní soutěži I. třídy se stochovskému Arvatu daří držet
střed tabulky, když si v průběhu každého hracího dne tento celek na své
konto připsal tři body. Ve 3. kole podlehli stochovští ve vyrovnaném souboji
s celkem TJ Slabce po jediné trefě soupeře, v následujícím duelu však po
bitvě dokázali přehrát expřeborové Jiko Kralupy n.Vl. V dalším kole prohráli
futsalisté Arvata v důležitém souboji se Švermovem, v případě výhry se mohli
ve vyrovnané tabulce posunout až na druhou příčku. Vítězství pak přišlo
v dalším důležitém duelu s rezervou MCE Slaný, zisk tří bodů znamená stálý
kontakt s čelem tabulky.

3. kolo
TJ Slabce – FC Arvato Stochov 1 : 0 (0 : 0) Branka: Málek.
Rozhodčí: Douda, Smreček. ŽK: Konopásek – Kedroň Mk., Kolek. 30 diváků.
Jiko Kralupy n.Vl. – FC Arvato Stochov 2 : 3 (0 : 1) Branky: Miler, Slavkovský – Kapr V., Kos, Kedroň Mk. Rozhodčí: Douda, Smreček. ŽK: Heimrath,
Miler, Slavkovský, Petřík – Kapr V. 40 diváků.

4. kolo
F.C.B. Švermov – FC Arvato Stochov 3 : 1 (1 : 1) Branky: Doležal 2, Kytýr
– Fonod. Rozhodčí: Navrátilová, Šauer. ČK: Husák Jan (Švermov). 30 diváků.
MCE Slaný „B“ – FC Arvato Stochov 2 : 3 (1 : 0) Branky: Žahour, Kroutil –
Kolek, Fonod, Hořejší.
V nejnižší okresní soutěži hrají hned tři stochovské celky, nejlépe z nich si
vede FC Stochov, kterému patří třetí příčka. Borci FC se ve třetím kole nejprve v derby s Meteorem rozešli dělbou bodů, pak však devíti zásahy deklasovali kladenský Ceresit. Střelecky se v tomto utkání dařilo především Burlemu,
autoru čtyř přesných zásahů. Ve 4. kole pak stochovští přehráli v místním
derby Kačici, aby následně překvapivě ztráceli další remízou, tentokrát s „C“
týmem slánské Čechie. Pátá příčka patří stochovskému FK, který měl ve 4.
kole volno. V tom třetím stochovští přehráli buštěhradský Hornets, když se
dvakrát trefil J. Mašek a jednou Jungmann, následně však podlehli papírově
slabším Blevicím. Mladí hráči Meteoru si připsali bod po zmiňované remíze
v derby s FC, následně ve 3. kole podlehli jednomu z favoritů soutěže, celku
AFK Rozdělov. Ve čtvrtém kole nestačili borci Meteoru na vedoucí tým tabulky FK Union Slaný, následně si vylepšili své postavení na osmé příčce devítibrankovou výhrou nad knovízským nováčkem. Střelecky se dařilo domácímu
Krovozovi, autoru čtyř přesných zásahů.

3. kolo
FC Stochov – Meteor Stochov 3 : 3 (1 : 0) Branky: Velc 2, Kočí – Slezák,
Krovoza, Minichthaler. Rozhodčí: Pejša J., Laštovička. 50 diváků.
FC Stochov – Ceresit Hvězda Kladno 9 : 2 (5 : 2) Branky: Burle 4, Kočí 2,
Velc, Ježek, Rybák – Skalník, Zaňák M. Rozhodčí: Svoboda, Pejša J. 80
diváků.
AFK Rozdělov – Meteor Stochov 4 : 2 (3 : 2) Branky: Bednář 2, Nachtigal,
Repaský – Krovoza 2. Rozhodčí: Pejša J., Laštovička. 90 diváků.
FC Hornets Buštěhrad – FK Stochov 1 : 3 (0 : 3) Branky: Hrubý – Mašek J.
2, Jungmann. Rozhodčí: Pejša T., Čikara. 80 diváků.
Blevice 73 – FK Stochov 3 : 2 (1 : 1) Branky: Tůma T. 2, Bednár – Mašek
J., Jungmann. Rozhodčí: Šauer, Čikara. 70 diváků.

FK Kačice – FC Stochov 1 : 5 (0 : 4)
Branky: Šroubek – Kočí 2, Burle, Ježek, vlastní.
Rozhodčí: Laštovička, Kalík. 110 diváků.
R.S.C. Čechie Slaný „C“ – FC Stochov 2 : 2 (1 : 1)
Branky: Kokeš, Girga – Kočí, Burle.
Rozhodčí: Laštovička, Kalík. 90 diváků.

Lednový futsalový program ve SH Stochov:
Středočeský krajský přebor:
Pátek 23.1.2015, 20.30 hodin: TJTZ Atlantic Rakovník –
Atmos FK Bělá p.B.
Okresní soutěž I. třídy:
Sobota 10.1.2015, 14.50 hodin: FC Arvato Stochov – Sokol Řevničov
15.25 hodin: FC Arvato Stochov – FC Meiller Slaný
16.35 hodin: FC Arvato Stochov – 1. DFK Slaný „B“
Sobota 24.1.2015, 14.50 hodin: FC Arvato Stochov – KLC
Klobuky
16.00 hodin: FC Arvato Stochov – FT Nové Strašecí
17.10 hodin: FC Arvato Stochov – 1. DFK Slaný „B“
Okresní soutěž II. třídy:
Neděle 11.1.2015, 11.55 hodin: Meteor Stochov – 1. FC
Horní Bezděkov
12.30 hodin: Meteor Stochov – Jafra FK Slaný
16.00 hodin FK Stochov – TJ Sokol Bratronice
17.10 hodin: FK Stochov – FC Velká Buková
FC Stochov má volno.
Neděle 25.1.2015, 9.35 hodin: FK Stochov – SK Stehelčeves
10.10 hodin: FK Stochov – FC Krakovec
11.20 hodin: Meteor Stochov – Blevice 73
12.30 hodin: Meteor Stochov – FC Hornets Buštěhrad
15.25 hodin: FC Stochov – FK Union Slaný
16.35 hodin: FC Stochov – Sokol Knovíz
Pavel Nepil

VÁNOČNÍ TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU
V sobotu 27.12.2014 proběhl Vánoční losovaný turnaj
trojic v nohejbalu. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů rozlosovaných nebo daných trojic. Hrálo se systémem každý s každým.
Výsledky:
1.p.Krob-Růžek-Kolek
2.p.Kopecký-Macík-Hrabán
3.p.Jurgovský-Frolík-Bártík
4.p.Kalenda-Šlajchrt-Veselý
5.p.Kadlec -Marinov-Vorbach
6.p.Klusák-Burle-Ulman
7.p.Jiruš-Fencl-Pelc
8.p.Muchna-Zajíc-Štika

4. kolo
Meteor Stochov – FK Union Slaný 0 : 4 (0 : 0) Branky: Kryl, Kučera D.,
Němec, Štěrba. Rozhodčí: Laštovička, Kalík. ŽK: Minichthaler (Meteor). 90
diváků.
Meteor Stochov – Sokol Knovíz 9 : 2 (4 : 2) Branky: Krovoza 4, Minichthaler 2, Hnízdil 2, Vejražka – Provinský, Andrýsek. Rozhodčí: Kalík, Bázler. 100
diváků.

Velký dík a poděkovaní patří p. M. Doubravovi
a P. Smejkalovi za věnování finančního daru (1000kč),
který byl použit na zaplacení pronájmu haly. Děkujeme!
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
OCENĚNÍ KČT Stochov
V září 2014 obdržel Klub českých turistů
ve Stochově diplom za dlouhodobé pořádání
turistických akcí pro veřejnost. Je to poděkování za činnost KČT a za pořádání turistických a dálkových pochodů v našem městě.
Pochod „ Ze Stochova do Křivoklátských lesů“
vznikl v roce 1974, jako pokračování pochodu
Stochov – Karlova ves. Pochod do Karlovy vsi
byl založen na Dole Nosek v Tuchlovicích ve
spolupráci s oddílem házené Baníku Stochov.
Start byl u sokolovny a trasa vedla přes Lány
a Křivoklát do rekreačního střediska Karlova
ves. Zde bylo pro závodníky připraveno malé
občerstvení a posezení. Zpět na Stochov je
odvezl autobus Dolu Nosek. Zájemců o tento
pochod přibývalo a nastal tu problém
s odvozem lidí. Proto bylo dohodnuto, že start
i cíl bude v sokolovně na Stochově a tato
turistická akce bude přejmenovaná na dálkový
a turistický pochod Ze Stochova do Křivoklátských lesů. Trasy pochodu, v délce od 10 až
50 km, se každým rokem měnily a to jeden
rok byly vedeny v kladenském okrese a druhým rokem okresem rakovnickým. Zájemců o tuto křivoklátskou oblast byla veliká a tak KČT Stochov založil etapový pochod. Turisté ze
všech krajů naší republiky přijížděli na Stochov již v pátek a domů se vraceli v neděli odpoledne. V této době se zde scházelo okolo tří set
lidí. Turisté byli ubytováni ve zdejší základní škole a pochvalovali si zdejší pohostinnost. Na sobotní večer byla připravena turistická zábava, a to nejprve ve velkém sále restaurace RaJ Kahan a po jeho uzavření v sokolovně. Dálkový etapový pochod však musel být zrušen,
a to z důvodů stravování. Turisté tak od pátku do neděle žili ze svých zásob. Ve Stochově nebyla a doposud ani není jediná restaurace,
kde by bylo možné si zajistit stravování. Takto byla turistika ve Stochově připravena o značný počet zájemců.
Po obnovení turistiky ve Stochově v roce 1981 byly postupně zavedeny kromě již jmenovaného pochodu tyto akce: Kolem rybníků – noční turistický pochod Kolem hřbitovů – Krušovický vejšlap – přespolní běh O krušovický soudek – Družecká letní a zimní šlápota, ( ve spolupráci s obcí Družec), – Silvestrovský pochod.
KČT Stochov pořádá pro své členy poznávací zájezdy do různých míst naší vlasti. Během roku je pro ně i samozřejmostí účast na turistických akcích pořádaných jinými odbory.
Děkujeme občanům Stochova za účast na našich pořádaných akcích. KČT Stochov bude v roce 2015 ve své činnosti pokračovat a těší
se opět na vaši účast. Zdrávi došli.
Václav Čížek

ZIMNÍ DRUŽECKÁ ŠLÁPOTA 2014
Stochovští turisté se společně s nadšenci z Nového Strašecí
v sobotu 27. prosince zúčastnili zimního pochodu pro zdraví. Turisté
si na Družecké šlápotě mohli vybrat ze tří tras – sedmi, devíti a jedenácti kilometrové. Start i cíl byl v Družci a celkem se akce zúčastnilo
871 lidí, mezi nimi i senioři a děti.
Start 15. Zimní Družecké šlápoty byl v devět hodin dopoledne
a první nadšenci byli v cíli už po dvou hodinách. Ačkoli mrzlo, svítilo
sluníčko a cesta byla příjemná. Zájemci si mohli zajít na novou Rozhlednu na Veselově u Družce, která leží 429 metrů nad mořem,
a jejíž výstavba byla dokončena v dubnu 2014. Rozhledna je volně
přístupná a vidět je z ní až k bývalému Dolu Nosek v Tuchlovicích.
Foto i text: Gabriela Krejčová
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PŘESPOLNÍ BĚH O KRUŠOVICKÝ SOUDEK
35 let přespolní běhu O krušovický soudek – 26. duben 2014
Co tomu předcházelo a jak to vlastně tenkrát začalo? A ještě něco navíc se
dočtete na stránkách měsíčníku NAŠE MĚSTO STOCHOV.

První ročník přespolního běhu O krušovický soudek
se uskutečnil v neděli 31. května 1981. Na Mírovém
náměstí ve Stochově se sešlo 24. běžců a přesně
v 8.30 hod. Pavel Pinkas odstartoval a za mohutného
hurá se všichni vydali směrem na Nové Strašecí, dále
pak chatovou oblastí, kolem rybníku Bucký a přes
Louštín do Krušovic. Slavnostně vyzdobenou bránou
proběhl Vilda Šubrt. Obdržel soudek s obsahem deseti
litrů Krušovického ležáku, který je dodnes uložen na
čestném místě jeho bytu v Novém Strašecí. Ostatní
závodníci obdrželi věcné ceny a pamětní medaile.
Následovalo posezení a občerstvení všech přítomných v kulturní místnosti pivovaru. Besedovalo se
o sportu, ale i o pivovaru. Této besedy se zúčastnil
ředitel pan Máša, předseda ROH pan Tarant, sládek
Bernard a technik Fencl. Vše bylo zakončeno dohodou
pokračovat i nadále v pořádání těchto akcí a v roce
1982 připravit jejich druhé ročníky.

Píše se rok 1980, je pěkné nedělní dopoledne, na hřišti u sokolovny končí krátce po dvanácté hodině mistrovské utkání mužů v házené. Diváci hodnotí předvedený výkon a při tom dopíjí lahodný Krušovický ležák. Jeden z nich si všiml nálepky s mušketýrem, kde se také nacházel rok založení pivovaru a pravil:“ Jak tak
koukám, tak ten náš dobrej krušovickej pivovar bude v příštím roce oslavovat
400 let od jeho založení. Tak to se musí parádně oslavit.“ Těchto několik slov
stačilo k tomu, abych se vydal do Krušovic, ( chcete –li V. Čížek), na průzkum
a snažil se zjistit, jak se zde na toto výročí připravují, popřípadě, zda nebudou
potřebovat nějak „pomoci“. Po krátké poradě u ředitele pivovaru pana Jaroslava
Máši, byla dohodnuta spolupráce. Oslavy 400, výročí budou zahájeny 2. května
1981 sportovně turistickou akcí, dálkovým pochodem, který ponese název Krušovický vejšlap. Organizační zajištění provede TJ Baník Stochov ve spolupráci se
sportovní komisí Dolu Nosek v Tuchlovicích. Pivovar Krušovice zajistí suvenýry
a občerstvení pro účastníky pochodu.
Ráno 2. května 1981 byl za velmi chladného počasí odstartován první ročník
Krušovického vejšlapu. Škraloupy ledu na kalužích drtily boty příchozích turistů.
Obavy pořadatelů o účast však byly zbytečné. Ze Stochova se vydalo na trasách
20, 35 a 50 km 268 turistů a ve stejnou dobu se od pivovaru Krušovice na Stochov vydalo po trase 13 km 44 účastníků. Celková účast 312 turistů byla překvapením. Chvála byla slyšet ze všech stran, jak od turistů, tak od vedení pivovaru.
Z těchto důvodů jsem byl pozván k řediteli pivovaru, kde za účasti zástupců bylo
provedeno celkové vyhodnocení akce. Pan Máša poděkoval turistům a předal jim
pozvánky na akce, pořádané v rámci oslav, které pokračovaly až do konce měsíce května a mimo jiné řekl: „Oslavy jsme začali sportovní akcí, což je tak trochu
rarita a bylo by dobré uspořádat něco podobného také na závěr.“ Dlouho jsem
neváhal, podal návrh, a tak po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto uspořádat na
závěr oslav přespolní běh ze Stochova do Krušovic, v délce 20 km.

Václav Čížek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit, že výběr poplatku
za provoz „Systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu“ pro rok 2015 bude zahájen dne 16.1.2015.

Výše poplatku se pro rok 2015 nemění
a zůstává 600,-Kč/ osoba/ rok.
Splatnost:1. pol. 2015 do 28.2. 2015
2. pol. 2015 do 30.6. 2015
Stejně tak místní poplatek za psa za rok 2015
můžete začít hradit od 16.1.2015.
Splatnost poplatku je do 31. března 2015.

Jsme na webu:
www.stochov.cz

PLES MĚSTA STOCHOV

NMS vydává :

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: Aranka Chlivényiová
a internet.

