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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STOCHOV
Milí příznivci Základní umělecké školy!
Letošní školní rok jsme zahájili velice úspěšně. Naše škola doslova praská ve švech. Naplnili jsme maximální povolenou
kapacitu 335 žáků. A přesto se na některé zájemce nedostalo. Jen pro srovnání – před deseti lety nás bylo ve stejném počtu
tříd pouze 157. Před několika lety jsme zahájili jednání s naším zřizovatelem městem Stochov o rozšíření pavilonu ZUŠ.
Věříme, že tato jednání budou úspěšná.
Jako každý rok chci připomenout jednu velmi důležitou věc. Početní zájem o výuku nás samozřejmě velice těší, ale není to
nejpodstatnější ukazatel kvality a dobré pověsti školy. A o tu by nám mělo jít především. Zdaleka nejen v horizontu jednoho
roku, ale s výhledem do vzdálenější budoucnosti.
V té nejbližší budoucnosti si vás dovoluji pozvat na Učitelský koncert, 23. listopadu (v 18.30 hod.) a několik koncertů vánočních. Náš
pěvecký sbor Rosička s novostrašeckým Lístečkem vystoupí
ve třtickém kostele 6. prosince (v 18,00 hod.), Vánoční koncert
žáků se uskuteční 9. prosince (v 17.30 hod.) ve velkém sále DK
Stochov a o den později 10. prosince uslyšíte Rosičku s Lístečkem
v novostrašecké husitské kapli (v 18.30 hod.). Na závěr předvánočního času ještě Rosička zazpívá v kapličce v Kamenných Žehrovicích 17. prosince (v 18,00 hod).
Srdečně zve a zdraví vedoucí zařízení Mgr. Kamila Barochová

NADAČNÍ FOND SLUNCE PRO VŠECHNY A SOUKROMÁ MŠ, ZŠ A SŠ SLUNCE
Vážení občané,
Nadační fond Slunce pro všechny a Soukromá MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s., vás
srdečně zvou na divadelní představení
"Lidský hlas", které se koná ve středu
11. 11. 2015 v Kulturním domě ve Stochově. Záštitu převzalo Město Stochov.
Od 17.00 hodin proběhne ve foyer výstava kalendáře Slunce svítí všem 2016, který
vznikl k 25. výročí založení školy Slunce,
prodej drobných dárků a ochutnávka výrobků z Kavárny Slunce. Divadelní představení
začíná v 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Rezervace míst u M. Ebertové, tel.:
739 671 443, ebertova@slunce.info
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Vážení občané,
protože dochází v těchto dnech k některým dezinformacím, dovoluji si vás touto
formou informovat.
1) „STROMY“
Na základě prováděné pasportizace zeleně na území města Stochov a na základě dendrologického průzkumu, dochází v současné době ke kácení některých stromů na území města. Kácení bylo řádně povoleno orgánem ochrany přírody, bylo k němu přistoupeno na základě dendrologického posudku. Stromy byly řádně
prohlédnuty odborníkem a bylo doporučeno jejich pokácení z důvodu napadení houbovými chorobami. Tyto
stromy se staly nebezpečnými.
Mohu vás ujistit, že jako náhrada za pokácené stromy, budou na jaře vysazeny stromy nové.

2) „REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 23623 - 1 NA SILNICI III/23626 STOCHOV“
Toto je investiční akce Středočeského kraje, bude probíhat až do 22. 4. 2016. Most byl v havarijním stavu, před uzavřením. Středočeský
kraj získal na opravu pro letošní rok finanční prostředky. V případném poškození ulic v objízdných trasách, budou po rekonstrukci mostu tyto
naše komunikace opraveny z rozpočtu kraje. Zimní údržbu na objízdných trasách bude zajišťovat Středočeský kraj.
Vážení občané, chápeme, že je to situace složitá, ale toto omezení musíme vydržet. Buďme rádi, že Středočeský kraj uvolnil na tuto akci
peníze.
Mgr. Miloslava Becherová
starostka města
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MATEŘSKÁ STOCHOV
ZPRÁVY ZE ZŠ, ZUŠ A MŠ, STOCHOV
--------------------------------------------------FLORBAL V HALE
Ve dnech 20. 10. a 23. 10. 2015 uspořádala naše škola ve Sportovní hale ve Stochově turnaje základních škol okresu Kladno
ve florbalu chlapců. Turnaje se zúčastnilo devět škol, celkem bylo sehráno 16 kvalitních zápasů. Organizaci turnajů podpořil
i náš zřizovatel Město Stochov prominutím nájmu sportovní haly. Děkujeme.
PROJEKTY VE ŠKOLE
Naše škola získala finanční dotace tzv. Výzev 56 a 57 vypsaných v letošním roce MŠMT.
Výzva 56 - celkem 276900,- Kč
Dotaci využijeme na projekt "Cesta za poznáním Velké Británie" - 20 žáků a 2 učitelé budou ve dnech 31. 10. - 7. 11. 2015
v anglickém městě Bath nedaleko Londýna, kde absolvují týdenní výuku anglického jazyka ve zdejší škole spojenou se zajímavým cestováním po Anglii.
Výzva 57 - celkem 204000,- Kč
Dotaci využijeme na projekt "Práce s technickým materiálem - školní dílna".
Provedeme celkovou rekonstrukci učebny dílen. Vybavíme ji nábytkem a nářadím pro jednotlivé žáky.
Mgr. Milan Hampel, ředitel školy

GALERIE 90 LETÝCH

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISE

Dne 30. 9. 2015 oslavila 90. narozeniny paní Věra Pilcová, a 5. 10.
2015 oslavila také 90. narozeniny paní Miroslava Matějovská.
K tomuto významnému životnímu jubileu jim popřály 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

Miroslava
Matějovská

Dne 20. 10 2015 jsme uzavřeli dotazník, který byl
otištěn v posvícenském čísle městského zpravodaje.
Celkem bylo posláno 251 odpovědí. Nejčastěji odpovídali muži - 136, zbytek byly ženy. Průměrný věk
dotazovaných 54 let. Se službou kabelové televize
bylo spokojeno pouze 24 občanů ostatní odpovědi
byly charakterizovány odpovědí spíše „nejsem spokojen.“ Nejvíce kritiky bylo na stranu odebíraní programů jako jsou např. Nova Sport, Universal Chanel,
které byly přesunuty do placených balíčků. Většina
občanů si myslí, že cena kabelové televize neodpovídá programové nabídce. Z některých odpovědí
bylo patrné, že tyto programy byly i na společných
anténách. Nejvíce dotazovaných bylo z ulic Dukelská, Hornická. Obdrželi jsme také dotazy, které upozorňují na stav, že kabelová televize není rozvedena
po celém městě. Přestože dotazovaných nebylo
mnoho, hodláme se problematikou kabelové televize
zabývat nadále a věříme, že vaše příspěvky k této
věci budou četnější.
Děkuji vám za váš čas a zaslané dotazníky.
Štětina František
předseda Komise sportu a kultury

Věra Pilcová
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
v době zveřejnění tohoto příspěvku se již naplno rozběhla topná sezona
2015/2016.
Od počátku nové topné sezony, přesně od 23.9.2015, bylo zahájeno vytápění obytných objektů v útlumovém, tzv. ECO režimu. Tento režim na základě signálu teplotních čidel, která jsou osazena v nejchladnějších místech
jednotlivých domů, reaguje na změny teploty vzduchu a aktivuje, nebo vypíná
topný systém. Na základě požadavku MěÚ Stochov, konkrétně SBF, byly
teploty pro reakci čidel nastaveny dle toho, zda dům je, či není zateplený, jak
je využíván (DPS) atd. Předpokládáme, že tento režim vytápění zachováme
až do doby výrazného poklesu venkovních teplot. Během zimy, v modelu
plynulého způsobu dodávky tepla je velmi důležité pracovat s individuálními
regulačními prvky (termoregulační hlavice) a v kombinaci s krátkým a intenzivním větráním dosáhnout optimální tepelnou pohodu.

tzv. ekvitermní křivky. Toto opatření v praxi znamená,
že do předávací stanice v obytném domě bude dodávána
topná voda v takové teplotě, aby domy nebyly přetápěny.
Dalším opatřením, které pro optimalizaci dodávky tepla
plánujeme, je nasnímání vybraných objektů termokamerou. Vyhodnocení snímku nám ukáže, kde v domě uniká
nejvíce tepla a podle toho je možno přijmout opatření
zamezující těmto únikům.
Počínaje říjnem 2015 jsme uvedli do provozu kogenerační jednotku na kotelně K1 a opět vyrábíme a prodáváme elektrickou energii za účelem snížení nákladů na výrobu tepla a tím i jeho ceny pro koncové odběratele.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

Pro optimalizaci dodávky tepla bylo, rovněž ve spolupráci s SBF, provedeno měření vnitřní teploty v bytech u vybraných objektů. Porovnáním tohoto
měření a teploty topné vody v systému, jsme dosáhli optimálního sklonu

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
Opět se ukázaly možnosti využití kamerového bezpečnostního systému. V prvním případě přijala městská
policie oznámení od mladého muže, že zapomněl svůj mobilní přístroj na lavičce a během necelých deseti minut
se vrátil zpět na místo a přístroj byl pryč. Díky zpětnému záznamu a jeho dílčích informací, místní znalosti
a taktického přístupu, se podařilo během dvou dní vrátit mobilní přístroj i když bez dat, zpět majiteli.
V druhém případě, opakovaně, neznámý pachatel v prostorách kolem Honické nádrže vytrhával ozdobné
kameny, které tvořily okolní chodník a házel je do vody. I je si našla v hledáčku kamera střežící tento prostor.
Byli to totiž dva pachatelé a ne jeden. Opět místní znalost městské policie během krátké doby umožnila je dohledat, hlavně jejich zákonné zástupce, protože se jednalo o malé chlapce. Rodiče museli dát vše do pořádku. Ve dvou případech se podařilo
odhalit přestupce, kteří svůj přebytečný nábytek místo sběrného dvoru technických služeb, umístili vedle kontejnerů směsného odpadu.
Postih hříšníků byl v maximální výši.
Prací městské policie není jen odhalovat přestupky, ale reagovat i na podněty občanů, kteří nejsou neteční a všímají si a mají obavy
o zdraví svých sousedů. Přesně takový podnět městská policie prověřovala a určitě byl opodstatněný. Jednalo se o velmi nemocného muže,
jemuž díky sociálnímu zázemí rodiny a jeho zdravotního stavu nebyla zajištěna odpovídající péče. Městské policii se podařilo dohledat
ošetřujícího lékaře, a po vzájemné domluvě zajistit nemocnému převoz, a tak i kontrolu nad jeho zdravotním stavem.
Všichni víme, že alkohol za volant nepatří, a když sedí za volantem řidič, který maří úřední rozhodnutí tím, že řídí bez řidičského oprávnění a ještě projíždí ulicí ve směru, kde je to místní úpravou zakázáno, jedná se pro ostatní občany o nebezpečného člověka. Takového
hlídka městské policie zadržela a předala PČR Stochov, s podezřením ze spáchání trestného činu. Nejen řidiči jsou účastníci silničního
provozu. Stejně nebezpečný je i podnapilý chodec ležící na kraji vozovky, i když bez pohybu, je velkou hrozbou pro řidiče. V danou chvíli je
nutné přivolat RZS. Po vystřízlivění a návratu z lékařského ošetření byl případ řešen v duchu zbytečného výjezdu této služby, opět maximálním postihem hříšníka, který se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku a ještě morálně poškodil pacienty, kteří RZS opravdu potřebovali.
Zdeněk Zaspal, vedoucí strážníku MP Stochov
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2015
Diváci opět zaplnili sál kulturního domu. Na Stochovskou Thálii bylo vyprodáno už koncem srpna
Již po osmnácté měli lidé ze Stochova a okolí možnost zhlédnout sérii divadelních
představení s názvem Stochovská Thálie, která probíhala od 21. do 25. října v Domě
kultury. Oblíbenost tohoto festivalu dokazuje vyprodaný sál pro 400 lidí. Jeho příprava
trvá ovšem několik měsíců. Na vše dohlížejí zkušení odborníci – principál Divadla LUNA
Stochov Luboš Fleischmann a vedoucí kulturního zařízení Tomáš Baroch.
Jak se zrodil nápad uspořádat Stochovskou Thálii?
Tomáš Baroch: Luboš přišel s nápadem udělat divadelní festival nebo přehlídku. Prvotně jsme chtěli dát příležitost amatérským souborům, protože jsme se v této branži pohybovali. Ale postupem času jsme začali amatéry doplňovat profesionálními soubory. Stále
se ale snažíme, aby bylo v každém ročníku alespoň jedno amatérské představení. Většinou bývá alternativní či jde o vážnější žánr, ostatní představení jsou spíše komediálního
rázu.
Luboš Fleischmann: Udělali jsme to především proto, že byla slabá návštěvnost. Chtěli
Realizační tým festivalu (zleva): Petr Kedroň, Marie
jsme do místního kulturního domu dostat širokou diváckou obec, ale amatérská představení
Benešová, Tomáš Baroch a Luboš Fleischmann.
netáhla. Tak jsme nejdříve naplánovali profesionální představení na závěr Thálie, tedy na
neděli. Později jsme přidávali další profesionály. Návštěvnost se ale výrazně zvýšila poté, co jsme zavedli permanentky. Od té doby funguje,
že lidé chodí na všechna představení a nevadí jim, jestli hrají amatéři nebo profesionálové.
Takže jste se vydali spíše komerční cestou?
Luboš Fleischmann: Ano, když byl tahákem známý herec či herečka, zájem byl větší. Nechtěli jsme ale mít na programu jen konverzační
komedie, chtěli jsme, aby byla Thálie rozmanitá. Právě rozmanitost je přidaná hodnota tohoto festivalu a letos se to potvrdilo. Začali jsme
komedií Muži v offsidu, kdy se všichni smáli jak blázni, pokračovala Balada pro banditu, což je taková klasika, ale po umělecké stránce to bylo
nejlepší. Dále amatérské představení o Zakarpatské Rusy, které připomínalo naše kořeny, a nakonec komedie Prachy! se známými herci jako
Ondřej Vetchý či Vanda Hybnerová.
Tomáš Baroch: Je dobře, že do programu stále zařazujeme amatérská divadla. Právě jejich hry bývají často naučné.
Co se publiku líbí nejvíce?
Luboš Fleischmann: Myslím, že dříve chtěli lidé hodně konverzačních komedií, poslední dobou je ale publikum náročnější, umí ocenit také
kvalitu. Ale každému se samozřejmě líbí něco jiného.
Tomáš Baroch: Nejúspěšnější představení byla například Africká královna, Hrdý Budžes, Gazdina roba nebo Motýli. Zpětná vazba byla
opravdu kladná, což nás velmi potěšilo.
Jak probíhá příprava festivalu?
Tomáš Baroch: V podstatě hned po skončení Thálie začínáme připravovat další. Sejde se nám spousta her, na většinu z nich se jedeme
osobně podívat, abychom věděli, co kupujeme, a jestli je vůbec možné to u nás zrealizovat. Do ledna se snažíme vymyslet koncept, pak přichází na řadu jednání, smlouvy, technické věci. Do května chceme mít program hotový, aby mohl začít předprodej. Už v září musíme mít
přesně stanovené, kdo, co, kde a jak bude. Díky tomu, že sem některé soubory jezdí často, vyjdeme si vstříc i po technické stránce.
Jak se ve Stochově líbí hercům?
Tomáš Baroch: Herci si celkově váží toho, že místní diváci jsou způsobilí a vychovaní. Rádi se sem vracejí a vydají ze sebe vždy to nejlepší.
Také si předávají informace mezi sebou, takže i ti, kteří sem přijedou poprvé, vědí, že ve Stochově to funguje, a jsou nadšeni.
Jak dlouho trvá, než se před představením připraví všechny kulisy?
Tomáš Baroch: Je to různé. Něco se chystá už od dvou hodin a na něco stačí jen chvilka. Tým z divadla vše přiveze a připraví si to. Pokud
hraje při představení živá hudba, technici přijedou třeba ve tři. Náročná byla například příprava Africké královny. Divák vidí na jevišti už poskládanou loď, ale dát to dohromady trvá i tři hodiny.
Luboš Fleischmann: Herci jezdí tak kolem páté. Jednou se stalo, že Václav Vydra přijel asi o dvacet minut později, takže představení začalo
bez něho, což byly pěkné nervy. Než jsme tu ale stačili zamknout a přejít do sálu, on už stál na jevišti.
Letos bylo vyprodáno už koncem srpna. Jak se vám daří tolik let udržet úroveň festivalu?
Tomáš Baroch: Je to těžké. První tři čtyři roky jsme s tím bojovali, už jsme to chtěli vzdát. Ale shodli jsme se na tom, jak by měla Thálie vypadat, a povedlo se nám dostat ji mezi lidi. Hlavně díky divákům a městu, které nás vždy podporovalo, můžeme každý rok udržet takovou
úroveň, na kterou jsou návštěvníci zvyklí.
Luboš Fleischmann: Aktivní kulturní život je pro město tou nejlepší reklamou. Navíc se snažíme vybírat hry, které mají šťávu. Vyprodáno
bylo nejen na Thálii, ale i jiná představení jako Hrdý Budžes nebo Shirley Valentine.
Tomáš Baroch: Je to především vklad do občanů, pro ty to primárně děláme. I když to jde pomalu, jsme rádi, že si k nám lidé hledají cestu
stále častěji. Děkuji za rozhovor.
Rozhovor i foto: Gabriela Krejčová
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komunální odpad a poplatky za něj

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
Obce mají možnost si sami zvolit mezi třemi zákonnými možnostmi zpoplatnění odpadů. Mohou volit mezi zavedením místního poplatku, zavedením poplatku za komunální odpad nebo mohou využít smluvní úhradu. Obce nejčastěji volí místní poplatek a to v 80%, 19%
obcí volí poplatek za komunální odpad a zbylé 1% buď využívá smluvní úhradu, nebo nemají poplatek žádný. Výše uvedené zákonné
způsoby zpoplatnění komunálního odpadu však mohou být mnoha způsoby modifikovány. Obce mohou v souladu s místními podmínkami
vytvořit efektivní systém, jenž motivuje občany k zodpovědnému nakládání s odpadem, a zároveň zajišťuje obci dostatečné prostředky k
pokrytí nákladů, jež vznikají v souvislosti s poskytováním odpadových služeb.
Nejjednodušší model reprezentuje místní poplatek. Klasickým příkladem je paušální poplatek bez vazby na výkon. Tvoří jej fixní částka,
jež je účtována domácnostem bez ohledu na skutečně vygenerované množství odpadu nebo množství využitých služeb odpadového hospodářství. Odhadované náklady na tyto služby jsou rovnoměrně rozděleny mezi všechny domácnosti. Platba garantuje dopředu známou
výši příjmů, ovšem jelikož neodráží individuální množství vyprodukovaného odpadu, není spravedlivá.
Protipólem paušální platby je potom model, kde naopak žádná fixní částka vybírána není. Poplatek je individuálně kalkulován pouze na
základě skutečně vyprodukovaného množství odpadu či množství využitých služeb (tedy například dle objemu či hmotnosti odpadu nebo
dle počtu sebraných nádob). Systém tak poskytuje silnou motivaci k šetrnému nakládání s odpadem, omezení jeho produkce a zvýšené
separaci recyklovatelných složek. Občané platí pouze za odpad odevzdaný ke sběru, v krajním případě by tedy jednotlivec, jenž ke sběru
vydá nulové množství odpadu, žádný poplatek neplatil.
Na základě výše uvedeného je silně doporučovaným modelem právě ten, jenž kombinuje oba zmiňované způsoby zpoplatnění. Poplatek se tak skládá z fixní i variabilní částky. Základní fixní složka zajistí potřebné příjmy na pokrytí fixních nákladů na provoz odpadových
služeb nezávisle na aktuální odpadové situaci a zároveň sníží tendence systém obcházet. Variabilní část potom plní motivační funkci a
prostřednictvím finančních úlev podněcuje občany k snahám omezit množství vyprodukovaného odpadu, resp. zvýšit množství vytříděných
složek.
Tento přehled připravil člen komise Bc. T. Smital.
Komise životního prostředí se pravidelně na svých schůzkách věnuje problému čistoty města, hlavně co se týká odpadového hospodářství.
Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že pokud občané budou třídit více komunální odpad, měla by se fixní částka snižovat. Ze zkušeností z obcí, kde lidé platili jen za odpad, který oficiálně vyprodukovali vím, že se tímto systémem bohužel zvyšoval počet nově založených
černých skládek. Komise zmapovala černé skládky v katastru obce a většinou se jedná o netříděný komunální odpad. Jednu takovou ,,retro“ skládku na jaře uklízelo, v rámci akce Ukliďme Česko, Občanské sdružení Čelechovice. Je jisté, kdo tyto skládky vytváří, neboť
ten, kdo si platí měsíční paušál, nemá potřebu odpad vyhazovat mimo místa k tomu určená.
V současné době je nebezpečná skládka eternitových tašek na cestě z Čelelechovic do Kačice. Město jednou za čas rozhodne a některou
skládku na náklady nás všech uklidí.
Fixní částku také navyšují občané, kteří k popelnicím odnáší nadměrný odpad. Jsou to vícenáklady pro společnost Technické služby
Stochov, s.r.o., které se opět rozpouští do fixních nákladů pro všechny obyvatele.
V současné době město Stochov zažádalo o dotaci na podzemní tříděný velkoobjemový odpad. Pozitivní ohlasy na tento způsob ukládání tříděného odpadu jsou z Kamenných Žehrovic.
Lidé by neměli být lhostejní, neboť se jedná o peníze nás všech.
Připravila B. Chytrá

25. 11. - 28. 11. 2015 v MINIGALERII města Stochova
ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA.
Nebíčko-Lucie Valušová
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ROZHOVOR SE STOCHOVSKÝM OBČANEM
Dvaadvacetiletá Aneta Brabcová pracuje jako referentka zaměstnanosti a podpory v nezaměstnání
na Úřadu práce v Kladně, ale ve volném čase se ráda věnuje svému nejoblíbenějšímu koníčku – fotografování. Do Stochova se přistěhovala před dvěma roky a ani snímky našeho města nechybí v jejím
portfoliu. Jednou by si ráda zařídila vlastní ateliér a fotografováním se živila.
Kdy jste s fotografováním začala a proč?
Fotografování mě bavilo už od malička, ale vyloženě jsem se tomu začala věnovat v roce 2010, když jsem
od rodičů dostala svou první zrcadlovku. Nejvíce mě na focení baví, že hned vidím výsledek, a když je člověk, kterého fotografuji, spokojený, to je pro mě největší hnací motor k tomu zlepšovat se.
Účastníte se také soutěží, jaký je váš největší úspěch?
Pár soutěží už za sebou mám. Můj největší úspěch byla výhra o nejoriginálnější tablo ČR, kde jsem získala první místo, a třetí místo ve Středočeském kraji mezi studenty středních škol.
Jak často se focení věnujete?
Většinou mám nejvíce práce v létě, kdy se koná hodně svateb, a také v zimě před Vánoci, kdy chtějí lidé
fotografiemi udělat radost svým nejbližším. Ale přibližně třikrát až pětkrát do měsíce vyndám foťák a pořizuji
snímky jen tak pro sebe nebo pro přátele.
Máte nějaký vzor, kterým se inspirujete?
Vyloženě jeden vzor nemám, ale v dnešní době internetu na mě číhá inspirace na každém
rohu.
Umíte si představit, že by se jednou stal váš koníček také povoláním?
Byl by to určitě můj veliký sen, bohužel jsem zatím bez ateliéru
a jsem odkázána na fotografování v terénu. Doufám, že se mi to jednoho krásného dne povede a zařídím si vlastní fotoateliér.
Co fotíte nejraději?
Asi úplně nejraději fotím svatby, rodinné fotografie, děti, které jsou úžasně bezprostřední nebo na
druhé straně roztomilé domácí mazlíčky, se kterými
je vždy největší zábava.
Máte nějaký vytoužený objekt, který byste si chtěla nafotit?
Určitě bych si moc přála fotit nějakou veřejně známou osobnost. Zatím se mi poštěstilo fotit
známé sportovce, a tak doufám, že se moje zkušenosti rozrostou i o další známé tváře.
Děkuji za rozhovor Gabriela Krejčová

KAMARÁDI
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KULTURNÍ DŮM STOCHOV

Stránka 10

NAŠE MĚSTO STOCHOV

KAMEROVÝ SYSTÉM
Městský dohlížecí kamerový systém
Město Stochov se i v letošním roce ucházelo o dotaci
z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra ČR. Byli
jsme částečně úspěšní a podařilo se nám získat dotaci na vybudování dalšího kamerového bodu. V současné době monitoruje
městská policie veřejná prostranství pomocí 15 kamerových
bodů. Z toho je 7 stacionárních a 8 rotačních.
Umístění kamerových bodů je vytipováno ve spolupráci
s městskou policií, Policií ČR a v neposlední řadě se na rozhodování o umístění kamery podílejí občané sami.
Možná jste zaznamenali, že v posledních letech vždy na přelomu roku pořádá Komise prevence kriminality „Anketu“ na téma „Bezpečnost ve městě“. V této anketě se mohou všichni
občané vyjádřit, jak jsou s bezpečnostní situací ve městě spokojeni, nebo naopak nespokojeni. Která místa vnímají jako riziková, zda souhlasí s rozšiřováním kamerového systému a podobně. Vaše názory nás velice zajímají. Anketu poctivě vyhodnocujeme a její výsledky slouží jako důležitý podklad pro rozhodování, kterým směrem se máme ve zlepšování bezpečnosti ve
městě dát.
Právě stížnosti občanů obsažené ve zmiňované anketě nás
vedli k vybudování kamerového bodu na křižovatce ulic Sokolovská a Hornická. Právě lokalita u dětského domova v ulici
Hornická byla v minulém období vámi označena jako nejvíce
problémová.
Opět bych vás chtěla požádat o vyplnění „Ankety“. Formuláře jsou přiloženy v listopadovém výtisku měsíčníku Naše
město Stochov (str. 9 a 10), jsou ke stažení na webových
stránkách města Stochov nebo volně k vyzvednutí
v Infocentru na městském úřadě.
Vyplněnou anketu můžete odevzdat do schránky v Infocentru
nebo naskenovanou či vyfocenou poslat na e-mail
prevencekriminalitystochov@seznam.cz, a to do 18. prosince
2015.
Poté bude anketa vyhodnocena a s jejími výsledky vás, tak
jako vždy, seznámíme na stránkách stochovského měsíčníku
a na webu města. Informace získané z této ankety slouží především k vyhodnocení účinnosti MKDS a pro potřeby dotačního
řízení.
Ing. Sylva Filipová
manažer - koordinátor prevence kriminality

STROMY
STROMY
Určitě jste si všimli, že
v těchto dnech probíhalo a
probíhá kácení některých
stromů na území našeho
města. Město Stochov si
postupně nechává vypracovávat pasportizaci všech
stromů rostoucích na veřejném prostranství. Součástí
pasportizace je také posouzení zdravotního stavu jednotlivých stromů. Tuto práci
jsme svěřili do rukou odborníků.
Na
stromy
rostoucí
v intravilánu měst jsou kladeny úplně jiné nároky než na stromy rostoucí ve volné přírodě.
V první řadě musí být stromy bezpečné. Přeci jen se v jejich
okolí pohybuje velké množství lidí. Pokud tedy stromy označí
odborník jako nebezpečné, nezbývá nám nic jiného než takové
stromy nechat pokácet. V letošním roce k tomu došlo především v ulici Hornická, kde musely být před dvěma bytovými
domy pokáceny skupiny lip. Na první pohled to byly moc pěkné stromy s pravidelnými korunami. Ale už na ten druhý i laik
poznal, že stromy jsou v horní části napadeny houbovými chorobami (viz přiložená fotografie) a stromy jsou na přechodu
koruny silně oslabeny. A to byl právě důvod kácení.
Pokud město přistoupí ke kácení, tak je to vždy po zralé
úvaze a na základě doporučení odborníka. Tak tomu bylo
i v tomto případě.
Když se sází, musí se i kácet. A to samozřejmě platí
i naopak. Namísto pokácených lip budou vysázeny stromky
nové. K obnově dojde v průběhu jarních měsíců.
Že o zeleň město pečuje, můžete vidět i ve Smetanových
sadech. I zde se muselo přistoupit k pokácení některých jedinců. Došlo však také k výsadbě nových stromků. V následujícím
období plánuje město například obnovu větrolamu a bude
pokračovat i v pasportizaci stromů v dalších ulicích našeho
města.
Stromy ve městě plní mnoho funkcí. Kromě jiného pomáhají
snižovat hlučnost a prašnost, poskytují stín a tím snižují v létě
teplotu apod. Stromy ve městech pomáhají zvyšovat komfort
bydlení. A v neposlední řadě je to kus přírody přímo pod našimi okny. Musíme je proto chránit. Chránit však také musíme
zdraví a životy našich občanů.
Ing. Sylva Filipová, vedoucí správního odboru
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež a seniory, za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Miroslav Rajma
Děkuji paní starostce Mgr. Becherové a Městskému úřadu Stochov, za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Děkuji Městskému úřadu Stochov za milé přání k mým narozeninám.

Michal Janeje
Irena Neužilová

Chceme touto cestou poděkovat p. Macounové s manželem, za ochotnou službu v naší bytovce, při dlouhodobém pobytu v lékařském zařízení. Ještě jednou srdečný dík.
Jiravová - Maxa
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež a seniory, za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Bohumila Štekrtová
Děkuji městskému úřadu za blahopřání k narozeninám.

Josef Karlovský

Chtěla bych poděkovat paní starostce Mgr. Becherové a paní Suprunové z Městského úřadu Stochov, p. Sáčkové
z T. J. Sokol Stochov - Honice a všem přátelům, známým, rodině za přání a dárky k mým 90. narozeninám.
Miroslava Matějovská
P. S. : Zvlášť bych chtěla poděkovat p. Lence Francové za péči, pomoc a čas který mi věnuje.
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Mgr. Becherové, rodině, přátelům, za blahopřání k mým narozeninám.

Miroslav Macoun

VZPOMÍNKA
Vzpomínáme, že dne 18. 12. 2015 uplyne 20 let od smrti dobrého člověka - manžela, tatínka a dědečka pana Miroslava Vágnera.
Vzpomíná rodina
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FITNESS - KICKBOX

Sport Hala Stochov 774 339 449 info 777 828 656
www.fitness-kickbox.cz; www.andybox.cz

OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ SE OPĚT
ZÚČASTNÍ ČTYŘI STOCHOVSKÉ CELKY
Nová mistrovská sezóna vyšších futsalových soutěží je již
v plném proudu, počátkem listopadu zahájí i nový soutěžní
ročník kladenských okresních soutěží. A v nich se opět
představí čtyři stochovské celky, dva s prozaickými názvy
FC a FK budou účinkovat v nejnižší Okresní soutěži II.
třídy, FC Arvato a Meteor budou bojovat o své pozice o
soutěž výše. Obě soutěže mají společné místo konání,
kterým je moderní stochovská sportovní hala. Hracími dny
OS I. třídy jsou soboty od 7.11.2015, hracím dnem nejnižší soutěže je neděle.
Program stochovských celků v listopadu 2015
Okresní soutěž I. třídy
Sobota 7.11.2015
11.20 Arvato – AFK Rozdělov
11.55 Meteor – FT Nové Strašecí
12.30 Arvato – FT Nové Strašecí
13.025 Meteor – AFK Rozdělov
Sobota 21.11.2015
11.20 Meteor – 1. FC Slavoj Kladno
11.55 Arvato – FC Hornets Buštěhrad
12.30 Meteor – FC Hornets Buštěhrad
13.05 Arvato – 1. FC Slavoj Kladno
Okresní soutěž II. třídy
Neděle 8.11.2015
12.35 FC - TJ Sokol Bratronice
13.10 FK - 1. FC Horní Bezděkov
13.45 FK – TJ Sokol Bratronice
14.20 FC – 1. FC Horní Bezděkov
Neděle 22.11.2015
10.50 FC – FC Brazil Kladno
11.25 FK – Ceresit Hvězda Kladno
12.00 FC – Ceresit Hvězda Kladno
12.35 FK – FC Brazil Kladno
Stochovská sportovní hala není místem konání pouze
nejnižších okresních soutěží, v rámci Středočeského krajského přeboru zde nalezli svůj azyl i futsalisté celku TJTZ
Atlantic Rakovník.
Jejich program na měsíc listopad je následující:
pátek 06.11.2015 20.30 hodin: TJTZ Atlantic Rakovník –
Atmos FK Bělá p.B.
pátek 20.11.2015 20.30 hodin: TJTZ Atlantic Rakovník –
Realvestav Slatina
p. Nepil
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ZAHAJUJEME PRODEJ
PROBAN-BUTANU
KDY:

Po – Pá

10:00 -

15:00

KDE:

nově na recepci sportovní haly (výdej účtenky)
u budovy fotbalového klubu (výdej lahví)

ZA KOLIK?

Láhev 2 kg

89,- Kč vč. DPH

Láhev 10 kg

339,- Kč vč. DPH

BADMINTONOVÝ
TURNAJ
ve čtyřhrách
Sportovní areály města
Pořadatel: Stochova
SOBOTA 14.11.2015
Datum: Prezentace 8:30 – 9:00
2x badmintonový kurt
(skupiny)
Místo:
Sportovní hala Stochov
Startovné: 300 Kč/pár

REZERVACE na www.sportstochov.cz,
na tel. čísle 725 422 146
nebo osobně na recepci sportovní haly.

Přihlášení na turnaj je možné do 12.11.2015
REZERVACE na tel. čísle 725 422 146
Email: sams@stochov.cz,
sportovnihala.stochov@seznam.cz

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC SENIORŮM

Každý člověk se může dostat do těžké životní situace, je to vždy složité a to navíc, pokud se jedná o seniory, kteří často nemají prostředky
na komerční právní pomoc. Senioři mají relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou většinou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti. Často na ně tíživě dopadají nejen jejich vlastní dluhy, ale i dluhy
jejich dětí nebo vnuků.
Právě proto zahájila NEVLÁDNÍ ORGANIZACE IURIDICUM REMEDIUM projekt, díky kterému může nabídnout seniorům bezplatné právní
poradenství včetně advokátního zastoupení ve vybraných strategických případech.
Pro objednání do bezplatné právní poradny pro seniory v oblasti dluhové problematiky a exekucí, kterou tato organizace provozuje ve spolupráci s Městskou částí Prahy 11, volejte ve všedních dnech mezi 10.00 -16.00 hod. na tel. číslo 776703170.
Kancelář a korespondenční adresa:
Iuridicum Remedium,o.s.
U Výstaviště 3
170 00 Praha 7
www.iure@iure.org nebo webová adresa www.iure.org
Za Sociální a zdravotní komisi Lucie Valušová
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INZERCE
!!! 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
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

LÉKÁRNA NA
NÁMĚSTÍ
VE STOCHOVĚ
oznamuje, že je možno i v tomto roce
možnost získat PRŮKAZ, který opravňuje pacienta k uplatnění slevy 10%
z celkové výše doplatku na recept.
Tento průkaz mohou uplatnit rodiny
s dětmi, důchodci, studenti a chronicky
nemocní lidé. Slevy se nevztahují na
antikoncepci. Tento průkaz je možné
vyzvednout v Lékárně Na Náměstí
Mírové Náměstí 261 ve Stochově.
Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platností 12/2016.
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

ELEKTROINSTALACE

WÜSTENROT

úvěr ze stavebního spoření
chcete modernizaci, rekonstrukci
bydlení? Peníze předem-účty, faktury
dokládáte do 6 měs. i doklady max. 12
měsíců staré!! Lze dodat!! Chcete koupit
auto? - i to jde!! Do 900 tis. Kč
bez zajištění nemovitosti.
Po-Ne volejte : 777 756 766,
jsem tu kousek od Vás!!
Jana Kolmanová
odborný finanční poradce - Kačice

Úklidové
služby

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových
prostor
čištění koberců
čištění čalouněného
nábytku
tel.: 721 913 325
web.: www.uklidek.cz

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
11/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 10. 11. 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.

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
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail: bekivo@volny.cz

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně lakování
Auto-elektrika – prodej baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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STOLNÍ TENIS T. J. STOCHOV - HONICE
Oddíl stolního tenisu Stochovského sokola s 2 družstvy vstoupil na začátku října do nové sezóny 2015/2016.
„Á“ družstvo, hrající krajskou soutěž 2. třídy získalo posilu Katku Vajcovou, stochovskou odchovankyni a v ještě loňské sezóně extraligovou
hráčku pražských Nuslí. I když se jedná o zástupkyni něžného pohlaví, měla by být v sezóně mezi stochovskými hráči jasnou jedničkou.
Výsledky:
3. 10. 2015 - TJ Kralupy nad Labem - Stochov A 6:12
(body / prohry: K. Vajcová 4/0, J. Jedlička 4/0, P. Fencl 2/2,
Z. Janoušek 1/3, čtyřhra 1/1)
4.1 0.2015 Sokol Roztoky – Stochov A 5:13
(body / prohry: K. Vajcová 4/0, J. Jedlička 3/1, P. Fencl 2/2,
T. Velc 2/2, čtyřhra 2/0)
17.10.2015 - TJ Broumy - Stochov A 3:15
(body / prohry: K. Vajcová 4/0, T. Velc 4/0,
J. Jedlička 3/1, P. Fencl 2/2, čtyřhra 2/0)
18.10. 2015 Sokol Nižbor – Stochov A 10:8
(body / prohry: K. Vajcová 2/2, J. Jedlička 2/2, P. Fencl 0/3,
Z. Janoušek 2/2, čtyřhra 1/1)
„B“ družstvo hraje po loňském postupu v regionální
soutěži 1. třídy s cílem udržet se v soutěži.
2. 10. 2015 - Stochov B - Jemníky 4:14
(body / prohry: R. Žák 3/1, J. Hudeček 0/4,
M. Gniewek 1/3, T. Šubrt 0/4, čtyřhra 0/2)
16. 10. 2015 - Stochov B - Velvary 17:1
(body / prohry: R. Žák 4/0, P. Karmazín 4/0,
J. Hudeček 3/1, M. Gniewek 4/0, čtyřhra 2/0)

Áčko před zápasem v Broumech
Jaroslav Jedlička

MOTOTOUR BIKERS ASSOCIATION STOCHOV
Motorkáři zahřívali své výfuky silných strojů. Poslední zahřívání výfuků se uskutečnilo v sobotu 10.10.2015 ve Stochově. Tuto akci pořádá
každoročně Mototour Bikers Association Stochov v bývalé vodárně. Rachot silných strojů přilákal do těchto míst mnoho občanů Stochova,
aby shlédli především krásné nablýskané stroje snad z celé republiky. Ve 13.00 hod. se uskutečnila spanilá jízda do okolí Stochova. V odpoledních hodinách pak zde bylo možné zhlédnout a zúčastnit se netradičních soutěží, her a exhibicí. Večer v restauraci hrála hudba k tanci
a poslechu.

Text a foto: Václav
Čížek
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TJ BANÍK STOCHOV
Výsledkový servis - podzim 2015
Muži – III. třída skupina „A“ - OFS Kladno
TJ Baník Stochov – Slavoj Kladno
2 - 2, pol. 1 – 2
branky:Ježek,Douša
SK Svinářov – TJ Baník Stochov
1 – 5, pol. 0 – 4
branky: M: Duda 3x, Matoušek 2x,
TJ Baník Stochov – SK Buštěhrad
0 – 2, pol. 0 - 1
AFK Tuchlovice – TJ Baník Stochov
2 – 0, pol. 0 - 0
Dorost – Okresní přebor - OFS Kladno
Sokol Hostouň – TJ Baník Stochov
branka: M. Lukáč
TJ Baník Stochov – Sokol Hrdlív
branky: Červený, Ploch
SK Družec – TJ Baník Stochov
SK Zichovec – TJ Baník Stochov

5 – 1 pol. 4 – 0
2 – 5, pol. 2 – 0
Utkání st. žáků s SK Zichovec

5 – 0, pol. 1 – 0
14 – 0, pol. 7 – 0

Starší žáci Okresní přebor - OFS Kladno
TJ Baník Stochov – FK Brandýsek
branky: Ploch 2x

2 – 5, pol. 1 – 4

Sokol Zlonice – TJ Baník Stochov

3– 2, pol. 1 – 2

branky: Vlček, Černý
TJ Baník Stochov – Novoměstský Kladno 1 -2, pol. 1 - 0
branka: Coufal
Sokol Libčice – TJ Baník Stochov

6 – 5, pol. 3 - 1

branky : Ploch, Coufal 4x,
Starší přípravka Okresní přebor – OFS Kladno
branka:Kedroň 2x,
Čechie Vel. Dobrá – TJ Baník Stochov 6 – 1, pol. 2 - 1
branka:Kedroň
TJ Baník Stochov - SK Vinařice
4 – 3, pol. 2 – 1
branky: Kedroň 4x,
TJ Baník Stochov – Čechie Vel. Dobrá 0 – 5, pol. 0 – 2
SK Lhota – TJ Baník Stochov
5 – 0, pol. 3 - 0

Utkání st. přípravky s SK Lhota
Foto: K. Štětinová
Text: František Štětina

DOVOLENÁ
Praktických lékařů v období 10 – 12/2015
MUDr. Kateřina DOSKOČILOVÁ
24.11.2015 (út) – 7.12.2015 (po)
28.12.2015 (po) – 31.12.2015 (čt)
1.1.2016 – zavřeno

MUDr. Bohuslav NEVÍM
14.12.2015 (po) – 23.12.2015 (st)
1.1.2016 – zavřeno

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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Regionální soutěž B 2015/2016
1. kolo 18.10.2015
1.1

Průběžné pořadí po 1. kole

2 TJ Český Lev Kolešovice C

1-4

11 ŠK Zlonice

Part.

+

=

-

M

Bo-

1 ŠO STOCHOV

1

1

0

0

3

5

2 ŠK Velvary B

1

1

0

0

3

4½

3 ŠK Liběhrad Libči-

1

1

0

0

3

4

Poř. Družstvo

Rozhodčí Sladká Hana
1

Hejda Václav V,Z

1706

½:½

Hrdlička Jan ZK,Z

1879

2

Kantořík Pavel Z

1600

0:1

Sladká Hana K,Z

1638

3

Rédl Václav Z

1530

½:½

Slezák Jaroslav Z

1606

4

Marhevský Milan Z

1000

0:1

Beran Pavel

1520

Cayman Pharma

1

1

0

0

3

4

5

Vengrin Jakub

1000

0:1

Hrdlička Jan H

1194

ŠK Zlonice

1

1

0

0

3

4

6 TJ Český Lev

1

0

0

1

0

1

Cayman Pharma

1

0

0

1

0

1

ŠO TP Nova Klad-

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

½

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1.2

3 ŠK Liběhrad Libčice n/Vlt. "B"

4-1

10 ŠO TP Nova Kladno "B"

Rozhodčí Najman Martin
1

Reichl Jiří Z

1771

½:½

2

Seidl Vladislav

1535

½:½

3

Najman Martin K

1309

4

Jilemnický Jaromír

5

Havlík Josef

1.3

1645

1:0

Pospíšil Petr Z
Holovčák Jiří
V,Z
Žáček Petr K,Z

1461

1:0

Urban Milan ZK

1335

1662

1:0

Kupka Marek

1565

4 Cayman Pharma Neratovice F

1-4

9

1790
1522

Cayman Pharma Neratovice G

Rozhodčí Martan Marek
1
2

Veselý Jiří Z
Bartoň Václav ZK,V,Z

1817
1346

½:½
0:1

Vrána Karel K,Z
1683
Kliment Jiří V,ZK,Z 1577

3

Martan Marek K

1083

½:½

Hoch Václav V,Z

4

Havlíček Pavel

1108

0:1

Utratil Ferdinand Z 1531

5

Havlíčková Alexandra

1056

0:1

Stypa Zdeněk

1.4

5 ŠO STOCHOV

Rozhodčí Košnar Karel
1
Honzík Jiří Z

5-0

1633
1454

8 ŠK Rakovník B

1627

1:0

Dočekal Vladimír V,Z

1876

2

Kabát Jiří ZK,Z

1737

1:0

Jilka Miloslav Z

1633

3

Pucholt Martin Z

1603

1:0

Košnar Karel ZK,Z

1543

4

Tůma Robert K,Z

1576

1:0

Verner Jaromír

1501

5

Koblic Miroslav

1592

1:0

Georgiev Lukáš

1548

1.5 6 ŠK Velvary B
Rozhodčí Stehlík Jakub

4½ - ½

7

TJ Kralupy nad Vltavou D

1

Stehlík Jakub K,Z

1322

½:½

Seiner František V,Z

1656

2

Linhart Stanislav V,Z

1705

1:0

Korbel Jiří Z

1450

3

Leník Jiří V

1610

1:0

Klouček Prokop

1081

4

Beneš Matěj Z

1318

1:0

Tůma Michal

1097

5

Beneš Martin

1000

1:0

Tůma Václav

1100

9 TJ Kralupy nad
10 T J. AERO OdoleŠK Rakovník B

ŠACHY

Tak jsme se konečně dočkali a regionální soutěž pro
sezonu 2015/2016 nám začala. První kolo jsme sehráli
doma proti družstvu Rakovníka. Musím se pochlubit,
že jsme začali drtivou porážkou Rakovnického družstva,
a to 5 : 0. První bod získal pan Koblic, který k nám přestoupil z Lán, asi po hodinové hře. Jako druhý zvítězil pan
Tůma, a to za hodinu a půl a třetí výhru zařídil pan Kabát,
po dvou hodinách, na druhé šachovnici. Na třetí šachovnici, po třech a půl hodinách, zvítězil pan Pucholt, který
k nám přestoupil také z Lánského družstva. Ovšem velká
pochvala patří Panu Honzíkovi, který hrál na první šachovnici, s velice těžkým soupeřem a po čtyři a půl hodinovém boji získal náš pátý bod. Tímto výsledkem jsme
obsadili první místo v 11 členné skupině. Za 14 dnů nás
čeká zápas s Neratovicemi, kam pojedeme ještě jednou.
Ještě jedna šachová událost se udála v sobotu, a to právě
v Lánech. Hrál se tam turnaj o mistra Lán. Zúčastnilo se
sedm hráčů, jediný zástupce Stochova byl pan Tůma,
který se umístil na pěkném třetím místě. Druhé místo
vybojovala Sofie Přibylová, a na prvním místě se umístil
Viktor Přibyl, kterému je teprve 10 let. Není se však čemu
divit, tyto dvě Přibylovy děti, jsou ve své kategorii na špici
celorepublikové mládeže.
p. Tůma a p. Fiala
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV
Stochovský pohár 2015
Tenisový klub Stochov uspořádal v sobotu dne 19.září 2015 na tenisových kurtech ve Stochově již XVIII. ročník Stochovského poháru ve dvouhrách. Prezentovalo se 10 hráčů.

U příležitosti Svatováclavského posvícení na Stochově dne
26. září 2015 uspořádal Tenisový klub Stochov již XXVI. ročník
Posvícenského turnaje čtyřher v tenise. K prezentaci se za krásného podzimního počasí dostavilo 15 tenisových párů. Z celkového vítězství se opět radovali Radek Němec spolu s Jaroslavem Šváchou z LTC Rakovník, když ve finále přehrál pár Karel
Klusák, Roman Klusák 2/6, 7/6, 10/6. Z výsledků – čtvrtfinále:
Němec R., Švácha J. - Dezort Vl., Obršál St. 6/2, 6/0, Paták M.,
Velc T. ml. - Deák, Skorkovský 6/1, 6/3, Klusák K., Klusák R. Jurgovski Vl., Ulman M. 6/4, 6/4, Velc T.st., Velc D. - Kos R.,
Kunkela M., 7/5, 6/3, semifinále: Němec R., Švácha J. - Paták
M., Velc T. ml 6/3, 6/4, Klusák K., Klusák R. - Velc T. st., Velc
D. scr. finále: Němec R., Švácha J. - Klusák K., Klusák R. 2/6,
7/6, 10/6.
Ceny vítězům předal Michal Ulman.

Závěrečná Cup
Tenisový klub Stochov uspořádal v sobotu 3. října 2015 pro své

R. Klusák a M. Paták
Z celkového vítězství se radoval Michal Paták, když ve finále přehrál Romana Klusáka 6/0, 4/6, 6/3. V soutěži útěchy slavil vítězství Miloš Kočí,
když ve finále útěchy porazil Jitku Ondruškovou 6/3, 6/3. Z výsledků: čtvrtfinále: Ulman M. - Kos R. 6/1, 6/2, Paták M. - Ondrušková J. 6/0, 6/0,
Klusák R. - Velc T. ml scr. , Jurgovski Vl. - Brokl D. 6/2, 6/0, semifinále:
Paták M. - Ulman M. 6/1, 6/2, Klusák R. - Jurgovski Vl. 5/7, 6/1, 7/6 (5),
finále: Paták M. - Klusák R. 6/0, 4/6, 6/3.
Ceny vítězům předal jednatel klubu Karel Klusák.

Posvícenský turnaj čtyřher v tenise

Vl. Jurgovski, R. Klusák, P. Paták a R. Kos
členy závěrečný turnaj sezóny "Závěrečná Cup". Turnaje se
zúčastnilo 10 hráčů a hráček. Z celkového vítězství se v posledním turnaji sezóny 2015 stal Roman Klusák. Z výsledků: čtvrtfinále: Vladislav Jurgovski - Miloš Kočí 7/5, 7/3, 7/2, Roman Klusák – Tomáš Klusák 7/0, 7/3, 7/0, Petr Paták – Luboš Antoš
9/11, 7/4, 7/4, 7/2, Richard Kos – Michal
Paták scr. semifinále:
Roman Klusák - Vladislav Jurgovski 7/5, 7/3,
5/7, 7/2, Petr Paták –
Richard Kos 8/6, 5/7,
7/5, 7/4, finále: Roman
Klusák – Petr Paták
5/7, 11/9, 7/3, 9/7.
Ceny vítězům předal
Michal Ulman.
Roman Klusák
prezident klubu

J. Švacha, R. Němec. R. Klusák a K. Klusák

Vítěz „ Závěrečná Cup“ - žáci
Matěj Zíka
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POTRAVINY
ALENA UHLÍŘOVÁ
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV
OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ: 6:00 – 19:00
SO: 6:00 – 11:00
NE: 7:00 – 11:00
- NOVĚ: SUDOVÁ VÍNA KOVACS
- DENNĚ ČERSTVÝ CHLÉB OD REGIONÁLNÍCH DODAVATELŮ, SLANÉ I SLADKÉ PEČIVO
- DIA, BIO, RACIO A BEZLEPKOVÁ VÝŽIVA
- VELKÝ VÝBĚR MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
SLUŽBY: DÁRKOVÉ KOŠE, KAZETY A BALÍČKY, BONBONIERY
LAHŮDKY: ČERSTVÉ KRÁJENÉ UZENINY, SÝRY, SALÁTY, POMAZÁNKY, RYBY, CHLEBÍČKY,
ASPIKY, DORTY, ZÁKUSKY A JEMNÉ PEČIVO

MIKULÁŠSKÁ NABÍDKA:

čokolády


oplatky



perníčky



cukrovinky



čokoládové figurky



bonbony

MOŽNOST PLATBY PLATEBNÍ KARTOU

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NMS vydává :

Dne 12. října 2015 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítání občánků.
Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 4 chlapečky
a 4 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Filipa Krupce, Filipa Kuchtu, Jakuba Jirků,
Damiána Janouška, Štěpánku Neumannovou, Emily Jirků, Anetu Schovánkovou a Elišku Vrškovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Filip Krupec

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

Aneta Schovánková

Emily a Jakub Jirků

Damián Janoušek

Štěpánka Neumannová

Filip Kuchta

Eliška Vršková

