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NÁVŠTĚVA MINISTRA NA STOCHOVĚ
Dne 26. 6. 2015 navštívili Základní
školu ve Stochově pan ministr Mgr. Jiří
Dienstbier spolu s paní starostkou
Mgr. Miloslavou Becherovou, aby byli
přítomni slavnostního předání vysvědčení a pochval žákům 1. třídy, třídní učitelky Kláry Dandové.

Poté se pan ministr setkal s obyvateli Domu
s pečovatelskou službou, za účasti paní starostky města a vedoucí správního odboru.

Ve společenské místnosti DPS Stochov
proběhla zdařilá beseda za hojné účasti
obyvatelek.
Daniela Lišková
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
7. ročník Kalivodského hůlkování
V sobotu 27. června 2015 se uskutečnil 7. ročník Nordic Walking pochodu
s hůlkami i bez nich, Kalivodské hůlkování, tentokrát po naučných stezkách
v okolí Kalivod. Trasy pochodu v délce 4, 10 a 20 km navštívilo celkem 190
účastníků, z toho devět členů KČT Stochov. Obec Kalivody se snaží každým
rokem připravit tuto akci co nejlépe a skutečně se jim to daří. Pro účastníky je

který narušil závěr akce a posezení při hudbě, všechny
přítomné trochu rozladil. Doufejme, že v červnu 2016,

připraveno bohaté občerstvení v podobě tradičního guláše a mnoha druhů
pečiva, nealkoholické a alkoholické nápoje. Na nádvoří vyhrává hudba a posezení je tu velmi příjemné. Tato akce je vždy zakončena ve čtrnáct hodin losováním přihlášek na pochod a předáváním zajímavých cen. I když sluníčko
nesvítilo tak jako každý rok, akce se vydařila a procházka po lesních cestách,
okolo naučných stezek staletými bučinami byla příjemná. Jen nepříjemný déšť,

ZŠ, ZUŠ a MŠ STOCHOV
Týden pohybu proti nudě - stop drogám
V týdnu od 25. 5. do 1. 6. 2015 pořádala ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov
řadu akcí zaměřených na sport a poznávání. Dvě dopoledne žáci
1. stupně sportovali na svých miniolympiádách v bězích, ve skoku
dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Dne 1. 6. odcestoval na poznávací zájezd do Norimberku autobus
plný žáků 2. stupně ZŠ, ve Sportovní hale ve Stochově se konaly
turnaje ve florbalu a soutěže v bowlingu, v tělocvičně ZŠ se hrál basketbal a volejbal. Další skupina žáků odjela vlakem do Řevničova
a v okolních lesích plnila různé úkoly. Celý týden se vydařil, akce se
zúčastnilo 400 žáků.
Týden pohybu proti nudě - stop drogám podpořil náš zřizovatel
Město Stochov částkou 7000,- Kč z Fondu protidrogové
prevence, za což mu patří naše poděkování.
Mgr. Milan Hampel, ředitel školy

na osmém ročníku tradičního hůlkování, bude opět svítit
sluníčko.
Text i foto: Václav Čížek

ITES spol. s r.o.
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INFORMACE
Vodárny Kladno Mělník, a.s. nabízí
k prodeji nepotřebný
nemovitý majetek: pozemky p. č. 243/2 o výměře 6580 m2, p. č. 243/4 o výměře 136
m2, 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 areál se prodává jako celek.

Písemná nabídka musí obsahovat údaje o
totožnosti zájemce, specifikaci požadované
nemovitosti a částku, kterou zájemce nabízí
jako kupní cenu v české měně. Nabídky na
odkup nemovitostí se přijímají v zalepené
obálce označené „Odkup nemovitosti 4 NEOTVÍRAT“ na adrese: Vodárny Kladno Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, a to do data: 14. 8. 2015 do 12,00 hod.
Jediným kritériem v případě více zájemců

„Závěrečný koncert“
Byl to krásný zážitek. Ve čtvrtek, dne 18. června 2015 uspořádala
ZUŠ ve Stochově, v kině od 17,30 hod. „Závěrečný koncert“.
Vystoupili žáci hudebního oboru hrou na klavír, housle a flétnu. Nechyběl ani zpěv. Někdy je doprovázeli učitelé, kteří je tomuto krásnému
umění učí. Vystoupil také orchestr, doprovázený zpěvem pana učitele
Nováka. Nechybělo ani vystoupení žákyň tanečního oboru, vedeného
učitelkou paní Natalii Litvinovou. Jako první nás potěšily žákyně 4. a 5.
ročníku „Španělským tancem“ a „Mořem“. Ale i vystoupení mladších
žákyň, 2. a 3. ročníku, bylo nádherné. Jako vždy, byly všechny pěkně
učesané a i kostýmy měly moc hezké. A hlavně plno úsměvů a radosti
z tance.
Koncert zakončily žákyně 4. a 5. ročníku tancem i poděkováním učitelům, kteří je, co nám předvedly, učí. Byla to moc hezký prožitá
1 1/2 hodina v přítomnosti mládí a jejich vystoupení.
Všem, kteří tento koncert připravili, doprovázený milým slovem paní
Mgr. Kamily Barochové, patří naše uznání a poděkování.
Účastníci koncertu

Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SMEČNO,
PŘI KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STOCHOVĚ
Prázdniny a čas dovolené – by neměl být
čas dovolené od Boha
Dovolená je časem pro volné chvíle, pro klid, pro tělesný a duševní odpočinek. Přesto zůstává naše psychika mnohdy ošizena, bez odpočinku. Aby si
člověk mohl odpočinout, potřebuje čas. V hlavě totiž nelze něco jednoduše
přepnout a změnit životní rytmus. Dovolenou mají mnozí přesně naplánovanou
měsíce předem. A po konci dovolené se cítí tak, že by se z ní potřebovali zotavit. Umíme dnes ještě vůbec odpočívat, skutečně vypnout? Dopřejeme si okamžiky, kdy se necháme "políbit" volnou chvílí?

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00
2.7. 2015 – 18:00 – 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

bude výše nabídky kupní ceny. Výše
nejnižšího podání není stanovena. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
bude kupující. Prohlídku objektu je možné si domluvit na tel. č. 312 812 172 ( 715 hod.) Zadavatel si vyhrazuje právo na
zrušení výběrového řízení. Bližší informace na www.vkm.cz/infrastruktura/
majetek-k-prodeji/

Z důvodu tiskové chyby v minulém čísle časopisu naše město
Stochov, došlo k výpadku posledního odstavce článku
„Výstavba stochovského sídliště“ (7). Dodatečně tento chybějící odstavec článku zveřejňujeme a zároveň se omlouváme jak
autorovi článku, tak i vám čtenářům.
REDAKCE NMS

VÝSTAVBA STOCHOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ (7)
Před nedávnem jsem se zase o požáru zmínil před
Miroslavem Mančíkem a ten mě doslova uzemnil: „Kino shořelo
6. června 1975!“ Na užaslý dotaz, jak si to může tak přesně
pamatovat jsem dostal celkem logickou odpověď: „No, já jsem
se ten den, kdy shořelo, ženil.“ A je to! Nepochybuji, že datum
je správné, den svatby si asi pamatují i dost laxní muži, kteří
jinak nenosí v hlavně nějaké narozeniny, svátky a podobně.
Takže 6. června 2015 uplyne přesně 40 let od okamžiku,
kdy kino vzalo za své. Kupodivu úprava terénu po spáleništi
proběhla poměrně rychle, protože už 2. srpna jsem pořídil snímek otištěný na závěr dnešního příběhu. Příběhu starého kina.
Tentokrát budu opatrnější ve svých slibech a do příštího čísla
neslibuji nic. Pokud budu schopen pokračovat, tak ano, ale spíš
to vidím na taková nějaká nepravidelná pokračování. Ještě
je příliš mnoho nejasností.
Karel Beran
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KAMARÁDI STOCHOV
Den dětí
Náměstí se proměnilo i letos ve velkou hernu na náměstí. Přišlo kolem 100 dětí. Paní
starostka Mgr. Miloslava Becherová, zahájila program a uvítala návštěvníky na startu.
Kulturní dům Stochov zajistil skákací hrad a hudbu a stanoviště s hrami a soutěžemi
obsadila parta z Kamarádů. Díky darům od paní Uhlířové a města Stochov jsme měli
pro děti připravené dobroty na stanoviště. Všichni se bavili
a soutěžili na plné pecky. Společně s oslavou Dne dětí se v Minigalerii konala prodejní
výstava pro nemocného Lukáška. Jeho spolužáci pro něj namalovali plno krásných
obrázků a mezi návštěvníky se našlo mnoho štědrých kupců, kteří si je odnesli domů.

Prodejní výstava Onkoláčci
V sobotu a neděli 20. a 21. 6. 2015 proběhla první fáze
pomoci onkologicky nemocným dětem, léčících se
v pražské nemocnici nemocnici v Motole. Proběhla výstava
fotografií v Galerii Kladenského zámku. Fotografie věnovalo 23 fotografů + děti a učitelé ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov.
Celkem nám bylo darováno 160 fotek a formou sponzorství
1751,5 Kč na náklady s spojené s uspořádáním výstavy
(např. tisk fotografií). Magistrát města Kladna nám daroval
pronájem Galerie za symbolickou 1 Kč.
A jak dopadla víkendová výstava? Splnila a možná i předčila mé očekávání díky darům a prodaným fotografiím - vydělali jsme 16 082,5 Kč čistého zisku, a to ještě nekončíme!!! Plánujeme elektronickou aukci fotek na stránkách Kamarádů a také možná prodejní výstavu fotografií na Stochově. Vojtíšek, Terezka a ostatní nemocné děti si zaslouží trošku radosti, a proto z vydělaných peněz nakoupíme hračky dle přání a darujeme je přímo dětem či jejich rodičům. Podpořte nemocné české děti, sledujte naše
stránky a náš fcb.
Těšíme se na vás Lucie Gombitová

Magic the Gathering
V sobotu 27. 6. 2015 proběhl závěrečný turnaj pololetí, kdy děti vyhrály spoustu zajímavých cen. Díky finanční dotaci města Stochov, je kroužek zdarma a děti mají dotované ceny. Při hře se naučí angličtinu (kartičky jsou totiž v anglickém jazyce), spolupráci,
logické myšlení a mnoho jiného. Děti se dostanou od počítačů a z ulic
k nám do příjemné a bezpečné klubovny a s vrstevníky hrají jako „o život“. Magic
u nás funguje již druhým rokem a čítá přes 50 přihlášených dětí. Pravidelně jich chodí
více než polovina. Pod vedením Zbyška (Kal-el store) a jeho pomocnice Lucie kroužek
jenom vzkvétá.
Přijďte se mezi nás podívat a přihlásit své děti od září. Kroužek je určen pro děti 12+.
Těšíme se na vás Lucie Gombitová

Kamarádi a fotografové pomáhali
nemocným dětem
Prodejní výstavu fotografií s názvem Onkoláčci,
uspořádal spolek Kamarádi 20. a 21. června
v Galerii Kladenského zámku. Do akce se zapojilo celkem 23 fotografů,a to jak amatérských nadšenců, tak profesionálů. Svými snímky přispěly
také děti ze stochovské základní školy nebo například Aranka Chlivényiová, která věnovala pět
svých fotografií s přírodní tématikou. „Tři fotografie byly z oblasti Džbánské vrchoviny, jedna byla
pořízena přímo ve Stochově a jedna v Zooparku
Zájezd. Myšlenka aukce mě zaujala a protože k
pořádajícímu spolku Kamarádi mám blízko, ráda
jsem se na projektu podílela. Osobně doufám, že
výtěžek z akce byl co možná nejvyšší, protože
každá koruna, která přinese trochu radosti dětem, které kvůli nemoci mají radosti málo, je dobře použitá,“ řekla nadšená fotografka.
Celkem bylo Kamarádům věnováno 160 fotek.
První den se jich prodalo 36 a druhý den
19, s celkovým ziskem 16 000 korun. „Můj odhad
byl minimálně 10 000 korun. Osobně doufám,
že zvládneme prodat zbývající fotky a náš zisk se
zvýší,“ uvedla organizátorka výstavy Lucie Gombitová, která přípravě věnovala pět měsíců.
Dodala, že zbytek fotek se bude prodávat na
internetu a možná bude výstava pokračovat ve
Stochově.

Co nás čeká o prázdniny?
Můžete se zúčastnit Příměstského tábora 3. 8. - 7. 8. Čeká nás letní táborový pobyt
s LT Střela 18. 7. - 1. 8. a na konci prázdnin, 29. srpna, pořádá Luna ve spolupráci
s Kulturním domem LunaMiniMaxiádu, kde Kamarádi pomáhají zajišťovat hry a soutěže
na stanovištích ;)

Pohádkový les
A první akce po prázdninách? No jak jinak, než oblíbený Pohádkový les. Pokud se
nám počasí vydaří, tak opět budeme putovat Pohádkovým lesem Konopasem, v sobotu
5. září. Stejně jako každý rok sháníme dobrovolníky na stanoviště. Takže, kdo si rádi
hrajete, ozvěte se nám na kamarádský e-mail kamaradi.stochov@seznam.cz nebo na
náš Facebook.
Těší se na všechny Sylva Filipová

Fotografie, které se neprodaly rovnou na výstavě, půjdou do elektronické aukce, která bude
probíhat na www.kamaradistochov.cz. Veškerý
výtěžek bude použit k nákupu hraček pro nemocné děti na onkologickém oddělení v Motole.
Gabriela Krejčová
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POVEDENÉ AKCE V NAŠEM MĚSTĚ
Amatérský vrhačský
čtyřboj
Poté, co se loni po několika letech mezi
místními amatérskými sportovci obnovil

v sobotu 6. června pod přísným okem rozhodčího Karla Berana.
Jako tradičně se soutěžilo ve čtyřech disciplínách: vrh koulí, hod diskem, oštěpem a
kladivem. V kategorii mužů do 40 let zvítězil
Jakub Voráček, kategorii nad 40 let obhájil
loňský vítěz Petr Krejčí. Oba měli stejný počet
bodů. Na druhém místě v kategorii nad 40 let
se umístil Miroslav Krejčí a třetí příčku obsadil
Martin Kukla.
Turnaje se účastnily také tři ženy. Z nichž
nejlepší výsledky měla Andrea Majerová.
Vrhačský čtyřboj se konal celkem devatenáctkrát a jubilejní dvacátý turnaj plánují organizátoři na podzim.

Vzhledem k tomu, že první červnový den
připadl letos na pondělí, organizátoři uspořá-

Den dětí
Jako každý rok, ani letos spolek Kamarádi

vrhačský čtyřboj, sešlo se letos na hřišti u
stadionu celkem šestnáct nadšenců. Jarní
vrhačský čtyřboj amatérů se uskutečnil

dali oslavy už v sobotu 30. května. Děti si tak
mohly svůj den užít předčasně. Na stochovském náměstní bylo pro malé nadšence

ve spolupráci s Kulturním domem Stochov
nezapomněl na ty nejmenší občany - děti,
které slaví svůj mezinárodní den 1. června.

připraveno hned několik atrakcí jako skákací
hrad, malování na obličej a samozřejmě plno
her a soutěží.
Text: Gabriela Krejčová Foto: Václav Čížek
(čtyřboj) a G. Krejčová
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STOCHOVSKÁ THÁLIE

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu Stochov, především paní starostce Mgr. Miloslavě
Becherové, za dárek, kytičku i milé blahopřání
k mým narozeninám, které jsem oslavila koncem měsíce června.
Milada Lindauerová
Děkuji touto cestou paní starostce
Mgr. Miloslavě Becherové za blahopřání
k narozeninám.
František Novotný
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě
Becherové a Městskému úřadu Stochov za
blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Ulman
Srdečně děkuji MěÚ Stochov za milé blahopřání a dárek k mým 70. narozeninám.
Václav Štěpánek
Děkuji městskému úřadu za milé přání
a dárek k mým narozeninám.
Alena Šandová
Děkujeme za blahopřání a dárky
k 85. narozeninám, které jsme oba měli
v dubnu 2015, a to Městskému úřadu
Stochov a Komisi pro mládež a seniory, dále
Svazu baráčníků a Ministerstvu obrany na
běžné léčení a ošetřování ve vojenské nemocnici v Praze. Jaroslava a Oto Cejnarovi

VZPOMÍNKA
26. července tomu bude 5 let, co dobrovolně
odešel z tohoto světa náš milovaný Artur
Loun. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Babička Dvořáčková

MO SVAZU TĚLESTNĚ POSTIŽENÝCH A SENIORŮ
Místní organizace Svazu tělesně postižených a seniorů Stochov uskutečnila pro své členy
rekondiční pobyt od 31. 5. do 6.6. 2015 v hotelu „Pavla“ ve Vlachovicích u Nového Města na
Moravě. Zúčastnilo se ho 50 členů naší organizace.
Rekondice je zaměřena na částečné zlepšení fyzické a psychické pohody účastníků. Protože
se jedná převážně o seniory, je program přizpůsoben jejich možnostem. Den jsme začínali před
snídaní rozcvičkou. Pak se uskutečňovaly procházky po krásném okolí areálu. Kromě vycházek
i část účastníků rekondice absolvovala v hotelu masáže. I odpolední program byl pestrý. Dvě
odpoledne byla sportovní a všichni jsme se pobavili při soutěžích v házení šipek. Ceny pro
„sportovce“ zajistil pan Mašek, náš dlouholetý sponzor a my mu za to děkujeme.
Třikrát jsme uskutečnili zájezd do vzdálenějšího okolí. Navštívili jsme město Žďár nad Sázavou a bývalý klášter Zelená hora, zapsaný do světového dědictví UNESCO. Při zpáteční cestě
jsme si prohlédli známý sportovní areál v Novém Městě na Moravě. Další výlet byl do galerie
obrazů v obci Sněžné a v této obci jsme si také prohlédli zahradu japonských bonsají. Cílem našeho posledního výletu byl hrad Perštejn.
Týden našeho pobytu rychle uběhl a dle ohlasů zúčastněných se vydařil. Jistě k tomu přispělo i krásné počasí, pěkné ubytování a dobrá
strava v hotelu.
Za to, že můžeme pro naše členy rekondiční pobyty uskutečnit, patří velký dík Městskému úřadu Stochov, který nám přispívá na dopravu.
Bez jeho finanční pomoci by zajištění bylo složitější. Nemalý dík patří i předsedkyni MO STP paní Marii Staňkové, která rekondiční pobyt
připravila.
Pavla Koptová
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENIS na STOCHOVĚ v roce 2015
Tenisový klub Stochov po uspořádání Okresních přeborů mladšího žactva a dospělých na domácích dvorcích zahájil v květnu i tenisovou sezónu družstev.

Soutěže družstev 2015
Tenisový klub Stochov vyslal v letošním roce do soutěží družstev rekordních 8 týmů. Tři družstva dospělých a po jednom družstvu
dorostu, staršího žactva, mladšího žactva, babytenistů a prvně i družstvo minitenistů.
„A“ družstvo dospělých hraje Krajskou soutěž II. třídy, kdy po úvodním vítězství v Kralupech nad Vltavou v poměru 6:3, se družstvu
přestalo dařit. Některé těsné porážky 4:5 s LTC Rudná „B“ a LTC Beroun, velice mrzí a družstvo je před posledním utkáním s jedinou
výhrou na úplném chvostu tabulky.
„B“ družstvo dospělých nastupuje v letošním roce v Krajské soutěži III. třídy a ve velmi vyrovnané skupině je, před posledním kolem
soutěže s 3 vítězstvími, na 3.místě.
„C“ družstvo dospělých hraje v Krajské soutěži IV. třídy. Bohužel z důvodů doplňování družstev, hrající vyšší soutěže, a také vinou
zranění, je družstvo bez jediné výhry na posledním místě.
Družstvo dorostu hrající Krajskou soutěž II. třídy prošlo v letošním roce generační výměnou, která se podepsal na výkonech hráčů
a před posledním kolem soutěže je družstvo s jedinou výhrou na předposledním místě tabulky.
Družstvo staršího žactva nastupuje v letošním roce v Krajské soutěži III. třídy. V této soutěži převážně nastupují hráči patřící ještě do
kategorie mladších žáků, kdy věkový rozdíl je patrný na výsledcích jednotlivých utkání. Družstvo je před závěrečným kolem se 2 vítězstvími na posledním 6. místě.
Družstvo mladšího žactva hraje v Krajské soutěži III. třídy a se 3 výhrami je před posledním kolem na slušném 5. místě. Také zde hráči
TK Stochov platí tzv. nováčkovskou daň, protože nastupují v této soutěži prvním rokem.
Družstvo babytenistů (děti 8-9 let), hrající Memoriál Z. Kocmana, je ve své krajské skupině po šesti kolech s jednou výhrou na 7. místě
tabulky.
Družstvo minitenistů (děti 6-7 let) hraje taktéž Memoriál Z.Kocmana a po pěti kolech je se 2 vítězstvími na 6 místě.

Léto a Tenisový klub Stochov
Tenisový klub Stochov v době prázdnin uspořádá dva Celostátní turnaje mladšího žactva. První turnaj, pod názvem „O pohár
starostky města“ se uskuteční již od 3. do 5.července 2015.
Druhý turnaj, pod názvem „Tecnifibre Cup“, se na tenisových kurtech ve Stochově uskuteční 1. - 3. srpna 2015.
Tenisový klub Stochov i v době letošních prázdnin připravuje pro mládež uspořádání tenisových kempů zaměřených nejen na tenis.
Již 12. července odjíždí skupina dětí ve věku od 10 do 15 let na mezinárodní festival sportu a hudby do italského Santa Croce, kde se
účastní dalších doprovodných akcí, včetně setkání s představiteli a patrony celého projektu, nad kterým převzal záštitu Senát PČR.
Druhý kemp, tentokrát příměstský, pořádá Tenisový klub Stochov v termínu 3. - 7. srpna 2015 v areálu tenisových kurtů ve Stochově.

Další informace o dění
v Tenisovém klubu Stochov
naleznete na www.tkstochov.cz

Konečné výsledky ze soutěží
družstev a ostatní zajímavosti
z Tenisového klubu Stochov,
přineseme v zářijovém vydání
Stochovských novin.

Roman Klusák
prezident TK Stochov
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TJ BANÍK STOCHOV
Ukončení sezóny 2014/2015
Dospělí po sedmi letech opouštějí nejvyšší okresní soutěž „Okresní
přebor.“ O sestup jsme si koledovali i v předchozích dvou sezónách. Vždy
jsme se zachránili, a to díky nově zavedenému barážovému systému.
V minulé sezóně jsme sehráli dvě barážová utkání s druhým celkem třetí
třídy Slovanem Dubí (3:2, 3:3) a obě utkání ukázala sílu Baníku
s příslovím „Když se chce, tak to jde.“ Barážová utkání lze zhlédnout na
www.YOUTUBE.COM po zadání Baník Stochov do vyhledávače. Největší
hráčská krize nastala po sestupu z krajské I. B třídy v sezóně 2010/2011,
která přetrvává dodnes.
Sezóna 2014/2015 ukázala, že v mužstvu dospělých není třeba trenéra,
jak někteří hráči avizovali. Trenéry jsme měli pro tuto soutěž kvalitní,
ale nechuť a sliby některých hráčů odradily trenéry od trenérské práce.
Pro nadcházející sezónu 2015/2016 jsme stáli před těžkým rozhodnutím,
zda mužstvo dospělých vůbec přihlásit do soutěže. Po schůzce sekretáře
klubu s hráči, kteří přislíbili lepší přístup, jsme mužstvo dospělých přihlásili. Mužstvo povede zkušený trenér Bernard. Pro nový ročník očekáváme
kvalitní letní přípravu, případné posílení mužstva, a pokud to bude možné,
návrat mezi okresní elitu. Mužstvo dospělých skončilo na posledním
14. místě s 15 body a hrozivým skóre 29 : 103.

Starší přípravka
Již druhým rokem se mistrovských soutěží zúčastňují naši nejmenší
fotbalisté. V předešlé i této sezóně jsme se potýkali s věkovým rozdílem
a s neférovostí některých klubů, což bylo znát v některých utkáních. Po
základní části jsme skončili na krásném 6. místě. Na jaře nám los přidělil
silné soupeře, se kterými jsme odehráli dobrá a ponaučná utkání. Přípravka skončila na 12 místě. Naším nejlepším střelcem je Roman Kedroň se
šesti brankami. Sezónu jsme zakončili fotbalovou olympiádou. Jejím vítězem se stal Roman Kedroň, druhé místo Šimon Škrábal, třetí Jakub
Janouš. Pro nadcházející sezónu 2015/2016 hledáme pro starší přípravku
nové hráče ročníků 2005, 2006, 2007.
Pro nově založenou mladší přípravku, která se od podzimu
už také zúčastní mistrovských utkání hledáme hráče ročníků 2008, 2009.
Před zahájením sezóny veškeré informace budou zveřejněny na
www.banikstochov.cz

Starší žáci
Starší žáci odehráli svoji první sezónu Okresního přeboru v této kategorii. Jestliže byl podzim rozjezdový, tak na jaře předváděli pohledný fotbal.

Z domácího trávníku si udělali takřka nedobytnou tvrz
a v hodnocení mužstev na domácím hřišti byli nejlepší v celé
soutěži, soupeři si odvezli pouhých 5 bodů. V konečném
hodnocení to znamená 7. místo za 15 vítězství, 2 remízy
a 9 porážek, se skóre 133:80 a celkových 47 bodů.
Výbornými jarními výkony se probojovali do finále Lidického poháru, který hrají všechna mužstva starších žáků
v okrese Kladno a po vyřazení Brandýsku (6:3)
a Švermova (7:3). Zde nejdříve podlehli mužstvu
Kročehlav 0:3, ale vítězství 6:5 na pokutové kopy nad Olovnicí znamenalo nádherné 2. místo v letošním ročníku.

Dorost
Dorost měl výtečně rozehranou soutěž, když po podzimu
byl o skóre na druhém místě Okresního přeboru
a rýsovala se zde možnost, že po několika letech mohou
postoupit do krajské A třídy dorostu. První 2 utkání jara přinesla vítězství a průběžné vedení v soutěži.
Zlom nastal v utkání se Smečnem, které naši hráči prohráli
a poté následoval výsledkový i herní propad. Někteří hráči se
začali věnovat jiným aktivitám než je fotbal a oslabené mužstvo již neuhrálo ani bod a soutěž zakončilo na 7. místě,
za 8 výher a 8 porážek, se skóre 46:61 a 24 body. Jarní
projev mužstva je pro nás velkým zklamáním.

Štětina František, předseda oddílu
(foto: Štětinová K.)

NOHEJBAL
Výsledky turnaje v nohejbalu
1-Údolí oddechu Podkozí
2-Meziboří
3-Dolní Beřkovice
4-Klidasové Stochov
5-Sokol Litoměřice
6-Klidasové Stochov
7-Modrá Ústřice Stochov
8-Žlutý Lázně Praha
9-Libochovice
10-Amálka Kladno
11-Kopyty Stochov
12-Koukol Kladno
13-My Stochov

Děkujeme městu Stochov a Technickým službám města Stochova za poskytnutí finančního daru a proplacení pronájmu kurtů.
Ludvík Vorbach
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UŽIJTE SI LÉTO SPORTEM

BEACH volejbal za skvělou cenu
100,- Kč/hod.
(akční cena platí v období
červenec – srpen 2015)
REZERVACE na www.sportstochov.cz,
na tel. čísle 725 422 146
nebo osobně na recepci sportovní haly.

TJ SOKOL STOCHOV - HONICE
Členky Stochovského sokola na nejvyšších stupních
mistrovství Evropy
Adéla a Aneta Tarabíkovy, které působí a cvičí v naší stochovské, sokolské
organizaci, se umístily na prvním a druhém místě mistrovství Evropy mažoretek, v disciplíně solo 2baton senior, které se konalo ve dnech 27. – 28. 6.2015
v polském městečku Kedzierzyn – Kozle. Starší Adéla, dosáhla na zlato, Aneta na stříbrnou medaili. Adéla ještě obsadila šesté místo v kategorii solo 1baton senior. Všechna tři tato vystoupení je opravňují k účasti na mistrovství
světa, které se koná na konci srpna v Praze. Obě sestry prošly přes stochovskou kvalifikaci, takže jste je mohli sledovat při květnovém vystoupení v naší
hale. Chceme jim touto cestou pogratulovat k dosaženému

úspěchu.
Zdeněk Zaspal
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Zdravíme všechny přátele (i nepřátele) sportu!
!!! Představujeme NOVÉ LOGO FKgym !!!
Otevíráme pro Vás !!! SOLÁRKO Andy !!!

MÁME PRO VÁS

a HIToFky !

!!! HOTOVÁ „krabičková“ JÍDLA !!!
do práce

k moři – do hor

když není čas

na cesty

pod stan, na motorku

DOMŮ PRO RYCHLOU PŘÍPRAVU
•
•
•
•
•
•

•

jejich příprava spočívá pouze v ohřevu, nemusíte přidávat žádnou vodu ani jídlo převářet = unikátní metoda konzervace jídla za
pomocí vysoké teploty a tlaku
všechny výrobky mají DOBU SPOTŘEBY 3 ROKY! datum spotřeby je vždy vytištěn na sáčku, jídlo během této lhůty neztrácí na
kvalitě ani chuti
SKLADOVÁNÍ do +30°C (krátkodobě vydrží i vyšší teplotu, např. pokud cestujete do Chorvatska a budete naše hotová jídla převážet v kufru, nemusíte se bát, že by se vám zkazila)
ŽÁDNÁ CHEMIE – jídla jsou bez ÉČEK a všechna jsou BEZLEPKOVÁ !!! žádné chemické přísady a konzervanty, žádná dochucovadla ani barviva…
ČESKÝ VÝROBEK – ruční příprava jídel, tradiční recepty a české suroviny, žádná strojní výroba
hlavní jídla a polévky jsou baleny v 1-porcovém a 2-porcovém provedení bez přílohy, speciální kategorií jsou masa ve vlastní šťávě, které představují přibližně 3-porce, jako snídani nebo dezert můžete využít kaše s ovocem, další kategorií jsou přílohy a jako
novinku představujeme komplet menu…
přijďte si nakoupit přímo k nám… nebo si jídla objednejte a my vám je dovezeme !!! (Stochov a okolí, dle dohody)

Tak, vážení přátelé (i nepřátelé) sportu, TĚŠÍME SE NA VÁS !!! SPORTU ZDAR, KICKBOXU zvlášť :) :) :) za FKgym
KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY – KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY

Carri

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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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 rodinys 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

WÜSTENROT

ELEKTROINSTALACE

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

BEKIVO

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
7/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 9. 7. 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.

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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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

NYNÍ NOVĚ: MOŽNOST PLATBY
PLATEBNÍ KARTOU

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie Stochov - prevence kriminality
V rámci prevence kriminality, Městská policie Stochov připravila dvě přednášky s ukázkou
pro ZŠ Stochov a pro Dobrovolnické centrum Kladno. První přednáška se konala v areálu ubytovacího
zařízení v obci Jesenice, kde děti trávily týden na škole v přírodě. Městská policie Stochov si připravila
přednášku ohledně praktické první pomoci v terénu a strážník děti seznámil s nebezpečím, které na
ně může číhat v ulicích měst a v přírodě. Ve spolupráci se psí školou Stochov, program byl zakončen
kynologickou ukázkou, kde několik čtyřnohých kamarádů předvedlo ovladatelnost na vodítku i bez něj,
s následným zadržením figuranta.

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: Martin Skůra

A4 Papír - Hračky
Alena Jíchová

Druhá přednáška s ukázkou, se konala v Sítenském údolí města Kladna, a to pro Dobrovolnické
centrum Kladno, kde obecenstvo tvořilo několik desítek dospělých a dětí. Zde se opět potvrdila skvělá
spolupráce se psí školou Stochov, kde se ukázek zúčastnilo několik pejsků s psovody. V ukázkách
kynologů nechybělo ovládání psa na vodítku, na posuňky, zadržení figuranta, vypátrání osoby v terénu
a vrcholem byla ukázka tance s pejskem. Završením programu byla přednáška zaměřená na praktickou první pomoc v terénu i s ukázkou použití defibrilátoru. Chtěl bych ještě jednou poděkovat psovodům a DOG school Stochov, kterou vede Michal Špáňa, protože ukázky pro děti udělali ve svém
volném čase a bez nároku na odměnu. Stejně tak i městská policie provádí tuto prevenci mimo pracovní dobu.
Martin Skůra - strážník MP Stochov

Mírové náměstí 260,
273 03 Stochov
AKCE -10% Sleva
při nákupu školních
potřeb nad 300 kč.
Akce platí 1.7 - 31.7
2015 - A4 Papír Hračky

Galerie 90 - letých
Dne 24. 6. 2014 oslavila 92. narozeniny
paní Milada Lindauerová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí 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

