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> Městská policie

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
V úterý 1. září 2015 začala škola. Největší zážitek měli určitě prvňáčci, kterých letos bylo 61.
Před školou pro ně bylo připraveno slavnostní uvítání.
Školu navštívila starostka města Stochov Mgr. Miloslava Becherová, která spolu s panem
ředitelem Mgr. Milanem Hampelem a paní zástupkyní ředitele Mgr. Hanou Doušovou, všechny
žáky v novém školním roce přivítala.
Pro prvňáčky byla připravena, tak jako každý rok, malá soutěž. Každý prvňáček obdržel matematický prvek, který nejdříve musel poznat a poté každá třída měla za úkol z těchto prvků postavit
hrad. Soutěž dopadla úspěšně a nám nezbývá nic jiného, než novým žáčkům popřát hodně
úspěchů.
Redakce NMS

> Technické služby
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ROZHOVOR SE STAROSTKOU MĚSTA
Paní starostko, rozhovor jsme spolu dělaly naposledy v jarních měsících, nějaký čas již uplynul, tak mi
dovolte položit Vám opět pár otázek, abychom poinformovali občany.
Začnu otázkou klasickou, tak co je ve městě nového?
V letních měsících proběhla výměna termostatických ventilů a hlavic v objektech ZŠ Stochov, na konci měsíce srpna výměna oken v pavilonu ZŠ Stochov čp. 435 a nyní nám ještě běží akce - Rekonstrukce soc.
zázemí ZŠ Stochov, pavilon čp. 434-II, takže děti se konečně dočkají pěkných záchodků v tomto pavilonu.
Viděla jsem, že se koncem letních prázdnin opravovaly nějaké místní komunikace?
Ano, opravovaly se výtluky na místních komunikacích, a to zatím v ulicích: U stadionu, J. Šípka, 9. května,
Hornická, Pionýrů, Zborovská, Dukelská, a to moderní technologií -metodou ITHR – (Infra Termo Homogenizační Renovace) – bezspárové opravy asfaltů. Do zimy bychom chtěli opravit ještě další výtluky na našich
místních komunikacích, a to uvidíme, zda se tato moderní technologie oprav osvědčila.
Město Stochov bylo letos prý úspěšné i v získávání dotačních titulů, je to pravda?
Ano, paní redaktorko, mám z toho opravdu velkou radost. Takže získali jsme finanční dotace z fondů Středočeského kraje na tyto akce:
Rekonstrukce ul. Marie Majerové Stochov 2015
ve výši 2.500 000 Kč
Svatováclavské posvícení Stochov 2015
120 000 Kč
Muzeum - nábytek
Muzeum Stochov 2015
100 000 Kč
Osobní automobil pro DPS
190 000 Kč
Mistrovství v mažoretkovém sportu Stochov 2015
27 000 Kč
Další dotaci jsme získali od Ministerstva vnitra z programu Prevence kriminality,
a to na „Kamerový bod ulice Hornická - Sokolovská“ ve výši 220 0000 Kč.
Tyto všechny akce, na které jsme získali dotační tituly, bychom chtěli zrealizovat, tím
máte odpověď i na to, jaké investice se připravují. Chtěli bychom ještě zrealizovat revitalizaci vnitrobloku F a G, na tuto akci nám dotace bohužel nebyla poskytnuta.
Budou se do zimy opravovat ještě nějaké povrchy a chodníky k bytovým domům?
Ano, Rada města odsouhlasila, na základě havarijního stavu chodníku u hřbitova Stochov, provedení opravy vstupu, včetně přeložení
chodníku podél hřbitovní zdi ve Stochově, dále provedení opravy přístupových chodníků ul. Hornická BD 329, 330 a provedení opravy přístupových chodníků ul. Švermova BD 333, 334.
Po Stochově běží fáma, že prý chcete zrušit městskou policii?
Víte, paní redaktorko, nevím, kdo tyto dezinformace vymýšlí. Já přeci nemohu sama zrušit městskou policii. Je to nesmysl! Toto je pouze
v pravomoci Zastupitelstva města. Zastupitelstvo se k ničemu takovému nechystá, byl by to přece krok zpět. V průběhu roku nám sice odešli
2 strážníci městské policie, ale bylo to z jejich rodinných důvodů. Město ihned vypsalo výběrová řízení na uvolněné pozice - strážník MP.
Podařilo se nám získat 2 nové strážníky na tyto posty, takže od 1. srpna jsou strážníci Městské policie Stochov, opět v plném počtu - 6 lidí.
Nové tváře našich strážníků jsou představeny v tomto čísle - článek městské policie. Myslím si, že práce MP se stále zefektivňuje. Prosíme
také občany, aby si všímali svého okolí, a pokud budou mít nějaké podměty pro MP, aby ji upozornili.
Paní starostko, myslím si, že město Stochov celkem dobře prosperuje.
Město prosperuje, i co do čistoty, máme tady spoustu krásných míst, rozvíjí se. S čistotou města ale můžeme pomoci i my, sami občané
města, ne pouze Technické služby Stochov, s.r.o. Začínáme rekonstruovat Mírové náměstí, vyměňovat výlohy. Do posvícení bude hotov
blok 39, pak bude realizován blok 38, a v dalších etapách dojde i k zateplení celého náměstí, novým fasádám.
Chtěla bych touto cestou poprosit i některé z řad pejskařů, aby neuvazovali své miláčky k novým výlohám, neboť občas si některý z pejsků uleví, a tím dochází
k znečištování výloh a celého prostranství v podloubí. My, co zde léta žijeme, to ani
již nevnímáme. Náměstí by mělo být vizitkou města, ale když se pozorně podíváte,
tak tomu dosud není a bohužel k tomu přispívají i psí miláčci. Až dostane náměstí
nové fasády, měli bychom se všichni snažit, aby vypadalo krásné co nejdéle.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny občany na Svatováclavské posvícení
a popřát jim pěkné jeho prožití.
Děkuji Vám za rozhovor Daniela Lišková
Výměna výloh
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Sportovní areály města Stochova (SAMS)…
Letošní letní prázdniny jsou za námi
a v jejich průběhu jsme pro vás ve Sportovních areálech města Stochov připravili
několik změn a novinek. V době odstávky
sportovní haly došlo k instalaci nových
vertikálních žaluzií v prostoru bowlingu,
čímž byla vyřešena jejich několikaletá nefunkčnost. Tento prostor byl taktéž zbaven podmáčených zdí a
byl částečně nově vymalován. Dále byl odstraněn problém
v zadní šatně za tribunou velké haly, kde se v průběhu jarních
měsíců zvedla z neznámého důvodu původní podlahová krytina.
Pro sportovce je tak připravena nově položená dlažba včetně
soklu a celá šatna byla nově vymalována. Futsalisté si jistě všimnou nově opravených a natřených branek. Florbalistům jsme

opravili poškozené mantinely. V prostorách
sprch byla částečně nahrazena zkorodovaná
otopná tělesa za nová. V drobné prodejně sportovních potřeb, umístěné za recepcí sportovní
haly, lze nově zakoupit základní vybavení značky SALMING určené pro florbalisty. Taktéž můžete od srpna zakoupit každý měsíc informační
měsíčník našeho města. V průběhu letních měsíců využívaly městská sportoviště, pro svá soustředění, florbalové týmy Vosy Praha a Black
Angels a taktéž jsme hostili fotbalisty z TJ Baník
Královské Poříčí. V letních měsících jsme také
připravili slevovou akci pro hráče Beachvolejbalu a uspořádali jsme nohejbalový turnaj. Obou
akcí se účastnila řada sportovců, nejen
z našeho města. Na nadcházející sezónu připravujeme spuštění prvního ročníku amatérské
squashové ligy.

Správa bytového fondu (SBF)…
Taktéž kolektiv SBF se přes léto věnoval celé
řadě úkolů. Došlo k výběru zhotovitele na akci
s názvem „TRASCO Stochov 2015, II. etapa“ a
naplno se rozběhly práce spojené s výměnou
elektronických rozdělovačů topných nákladů
s radiovým odečtem v celkem 12 bytových domech ve vlastnictví města. Od července také
běží práce spojené s výměnou výplní otvorů
v bloku č. 39 (Mírové náměstí). V současné době probíhají přípravné práce spojené s výměnou
otvorů v bloku č. 38. V letních měsících byl dále
vybrán zhotovitel stavby na akci „Snížení energetické náročnosti bloku č. 84“. Celé dílo spojené se zateplením tohoto bloku by mělo být dokončeno do příchodu letošní zimy.
Závěrem bych vám chtěl všem popřát krásné prožití Svatováclavského posvícení.

Ing. Roman Foršt
místostarosta města
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
v závěru letních prázdnin a počátkem září 2015 jsme dokončili plánované
opravy a servis na obou kotelnách ve Stochově.
V kotelně PK1 ( plynová) jsme během odstávky 19. - 20.8. 2015 osadili nové
uzavírací armatury k jednotlivým zdrojům a tím nahradili staré klapky, které již
špatně těsnily. Díky tomuto opatření můžeme při opravách odstavit vždy ten
zdroj, který je v poruše a nemusíme vypouštět a odstavovat celý topný systém. Dále byla na konci měsíce srpna ukončena generální oprava kogenerační jednotky CAT 1000 tak, aby bylo možno ji opět po zahájení nové topné
sezony plně zatížit.
Posledním větším servisním zásahem, který nás ještě čeká před zahájením
topné sezony na kotelně PK1, bude přepojení zařízení TOTALECO, které
slouží k efektivnějšímu využití zbytkového tepla spalin. Tato akce je nyní
ve fázi přípravných prací.

Na kotelně K353 (uhelná) jsme provedli plánované odzkoušení instalovaných stykačů automatického ovládaní
roštů jednotlivých kotlů.
Dále zde pracovníci podnikové údržby dokončili svářečské a opravárenské činnosti drobnějšího charakteru a ve
spolupráci s odborníkem připravili na novou topnou sezonu mechanismus pro přiblížení uhlí k násypkám uhelných
kotlů.
Obsluha obou kotelen, v rámci výkonu služby, zajistila
úklid a ošetření technologií tak, aby byly nejen plně funkční, ale i čisté a připravené na novou topnou sezonu,
o jejímž zahájení vás budeme předem informovat.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

CHOVATEL POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Doletem mého druhého závodníka, číslo kroužku 1183, v neděli 2. 8,. v 17.20 hodin, ze závodu Orleáns
919 km, skončila pro mne velice úspěšná sezóna starých holubů. Konstatováním tohoto holuba jsem totiž
získal, poprvé v mé chovatelské činnosti, titul mistra oblasti. Při účasti 57 chovatelů jsem získal
z 19 závodů 4879 bodů a druhého v pořadí, př. Frenzla, předstihl o necelých 156 bodů. Na 7 krátkých
tratích, to jsou závody do 300 km, jsem skončil celkově třetí, na středních tratích, to je do 600 km, jsem
byl druhý a na dlouhých tratích, tj. nad 600 km, také druhý. Celkem jsem na 19 závodů nasadil 439 holubů, umístil 211, tj. 48,06 % a druhá nejlepší procentuální úspěšnost. Mým nejlepším holubem byl tříletý
holub s číslem kroužku 1183, když umístil 6 tratí a nalétal 3241,85 km a skončil čtvrtý ve výkonu v celé
oblasti. Dokázal vyhrát závod z Oostende ze vzdálenosti 763 km. Mou nejlepší holubicí pak byla čtyřletá
4448, která umístila 7 tratí a nalétala 3353,86 km a v oblasti skončila třetí. Ve výkonu, za dva roky, můj
čtyřletý holub 4514 umístil 16 tratí a nalétal 6029,89 km, čímž je třetí nejvýkonnější holub v oblasti.
Ze šesti společných závodů oblastí Chomutov, Louny, Středočeské a našeho OS Lidice, za účasti 176
chovatelů, jsem získal krásné druhé místo. V současné době trénuji 19 letošních mladých, tedy holoubat,
Chovný holub 63
která od 23.8. absolvují pět závodů od Pomezí 123 km až po Erlangen z 218 km, kdy 20. září ukončíme
závodní sezónu. Věřím, že při dobrém počasí a trocha štěstí mám reálnou šanci vyhrát titul generálního mistra oblasti, což je součet bodů
ze závodů starých a holoubat. Na závěr bych vám chtěl představit trio mých nejlepších závodníků.
Karel Ondrášek, chovatel poštovních holubů

He 4448 - 7 cen, 3353 km
H 4514 - za 2 roky 6029 km, 16 cen

H 12 - 045 - 1183 - nejvýkonnější
holub

Stránka 6

NAŠE MĚSTO STOCHOV

STOCHOVSKÁ THÁLIE 2015
ni víme, také pro své přesvědčení zemřel. Mnich
Kristián o něm dle legendy z 10 století napsal: "Byl
dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře,
nahé odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé
kostely." Svatý Václav je vzorem panovníků, kteří
nežijí pro sebe, ale pro druhé. Jak bychom dnes
takové vůdce potřebovali. Ano, svatý Václav stál
i u kořenů křesťanské Evropy. Co potřebujeme,
abychom neztratili vazbu na tyto kořeny? Potřebujeme lidi stejně oddané a zapálené pro vysoké
ideály, jako byl i svatý Václav. Lidi, kteří žijí pro
Boha, který je Láska, a pro druhé lidi jsou ochotní
mnohé obětovat.
Zamysleme se nad tím, jaké hodnoty dnes předkládáme mladým lidem, ze kterých jednou političtí
vůdci naší společnosti vzejdou. Jsou to ideály
hodné rytířů, jako byl svatý Václav a nebo pseudohodnoty tunelářů a podfukářů, kdy vítězí ten, který
nejlépe obral a podvedl svého souseda či bratra?
Mladí lidé mají hluboký smysl pro pravdu a spravedlnost. Neberme jim tedy jejich právo na vysoké
ideály tím, že jim předložíme špatné vzory. Předkládejme jim vzory, které jsou hodné následování.
Dopřejme jim ideály, pro které má smysl v nejnutnějším případě třeba i položit život, tak jako
to kdysi udělal svatý Václav.
Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00, zimní období 17.00
Čtvrtek 3.9. - 18.00 hodin – zakončení novény ke
svatému Václavu za obnovu farnosti
Neděle 27.9. - posvícení - Mše svatá – 10.00 hodin
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

Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SMEČNO,
PŘI KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STOCHOVĚ
Posvícení ve farnosti – aneb k čemu je dnes dobrá svatost?
Na letošní posvícení jsme se v kostele chystali novénou (9-ti denní modlitba) za
obnovu farnosti, která probíhala první čtvrtek v měsíci, od ledna až do září. Koncem
září tato modlitba skončí posvícením, které u nás připadá na svátek patrona kostela
svatého Václava. Kdo je svatý Václav, je na Stochově zbytečné připomínat. Všichni
jsme hrdí na to, že se zde dle legendy narodil a každý rok se při příležitosti posvícení
tato událost zmiňuje.
Kdo je ale svatý Václav pro nás dnes? Má ještě jeho svatost pro dnešního člověka
nějaký význam? Dnes, když pro nás „není nic svaté“? Co to svatost vlastně znamená?
Svatý není člověk, který je bez chyb. Ale člověk, který uvěřil Lásce Boží, která za nás
a za odpuštění našich hříchů položila život. Svatý není ten, kdo nedělá chyby, ale ten,
kdo vše vsadil na jedinou kartu. Na Ježíše. Ježíš přišel, aby nám ukázal Boží Lásku
k nám. On byl příkladem, jakou cestou se dá dojít až do Božího království.
A stejně tak svatý Václav. Byl vychován ke křesťanství, jehož vysoké ideály lásky
k Bohu a bližnímu se mu zaryly hluboko pod kůži. Žil křesťanským životem a jak všich-

Město Stochov zve na:
Slavnostní koncert ke cti sv. Václava
v pátek 25.září 2015 v 18.00 hodin do kostela sv.
Václava
DUO ECO – Eva a Pavla Franců – housle
Jan Stojánek – klavír
Naděžda Chrobáková – zpěv
Program:
1/ Zdeněk Lukáš - Liturgické písně
2/ Dřevo sě listem odievá
3/ Carl Loewe - Jesus ist mein Hirt
4/ A. Dvořák - Largo
5/ Antonio Vivaldi - Sonáta RV 77 (Allegro, Andante, Allegro)
6/ Domenico Scarlatti - výběr ze sonát
7/ W.A. Mozart - Ch´io mi scordi di te
8/ Frederic Chopin - Balada As dur op.47
9/ Jacques Aubert - Chaconne
10/ Jiří Teml - Čtvero denních dob aneb Vivaldi
v Čechách (Ráno, Poledne, Večer, Noc)
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GARDEN PARK
Garden park je květinový park o rozloze 250 000 m2 se zahradnickou
prodejnou. V Garden parku uvidíte mnoho tisíc květin, vodních ploch
s vodopády, kamennou architekturou, vyhlídkami. Najdete zde oázu klidu
pro odpočinek, relaxaci, zábavu, inspiraci…
Z původně rovinatého terénu vznikl zajímavě členitý prostor s rozdílnými
osvitovými a půdními podmínkami. Tato různorodost umožňuje pěstovat
široké spektrum rostlin od kvetoucích cibulovin, letniček, skalniček, trva-

lek, jehličnatých a listnatých keřů až po vzrostlé okrasné i ovocné stromy.
V každém ročním období můžete obdivovat krásu rozmanitých květů
(např. tulipánů, narcisů, magnolií, rododendronů, azalek, růží, jiřin, kann,
pelargonií a spousty dalších). Areál celoročně nabízí romantické, vzdělávací procházky a umělecké zážitky pod širým nebem. Garden park
z celkové rozlohy čtvrt milionu metrů čtverečních otevřel letos na jaře
svojí první část.
Voda - V parku najdete soustavu jezírek a rybníčků plných ryb, obojživelníků, vodních ptáků a jiných vodních živočichů, které můžete zblízka pozorovat. Středem parku také protéká Jenečský potok. Od jara do podzimu
se zde pořádají žabí koncerty doprovázené ptačím zpěvem.
Rosarium - Perlou parku je unikátní rozárium kvetoucí od června do
zámrazu. Vaše smysly uchvátí tisíce květů růží různých barev a vůní.

Obdivovat můžete růže pnoucí, pokryvné, stromkové,
velkokvěté, čajohybridy, polyantky, floribundy a mnoho
dalších.
Březová alej - Nezapomenutelná je procházka březovou
alejí s vyvýšenými květinovými záhony. Můžete si odpočinout ve stínu stromů a zaposlouchat se do zpěvu ptáků.
Za každého počasí a v každém ročním období měnící se
alej působí ozdravně a relaxačně.
Vyhlídky - Z několika uměle vytvořených vrcholků je
nejenom pěkný rozhled na celý areál, ale také na letiště
Václava Havla a každou chvíli vzlétající a přistávající letadla. Za dobré viditelnosti můžete z některých vyhlídek
vidět historii českého národa - horu Říp, Milešovku, Bílou
horu s letohrádkem Hvězda, ale také části Prahy 5, 6,
Jenče, Hostivice, Kladna.
Zahradnické centrum - Rostliny, které Vás v parku zaujmou, si můžete koupit v naší zahradnické prodejně o rozloze 10.000 m2 s odborným poradenstvím, ve které Vám
nabízíme kvalitní sortiment zvláště od předních českých
pěstitelů.
Pořádáme-připravujeme
Pro malé návštěvníky zoo koutek s domácími zvířátky,
dětské hřiště, rodinné dny a jiné.
Pro velké návštěvníky výstavy, kulturní, společenské,
firemní a jiné akce.
Pro zamilované páry pořádáme na objednávku romantické svatby.
Historie - Prvopočátky vzniku parku se datují od roku
1992 a navazují na 150tiletou místní zahradnickou tradici.
Na projektech se podílelo mnoho odborníků, specialistů
pro zahradní a krajinářskou tvorbu jako např. prof. Ing. Jiří
Mareček, CSc. ve spolupráci s dalšími předními architekty
Ing. arch. Jiří Košťál a mnoho jiných. Již v průběhu terénních úprav bylo vysazováno několik desítek tisíc kusů
širokého sortimentu rostlinného materiálu, včetně vzrostlých 30tiletých stromů. Základním stavebním prvkem pro
kamennou architekturu se stala opuka z nedalekého okolí.
Vzniklo tak netradiční naplnění nového smyslu a dalšího
života tohoto i jiných stavebních materiálů. Již několik let
spolupracujeme s fakultou architektury ČVUT Praha,
s časopisem Zahrádkář, s Českým zahrádkářským svazem a jeho organizacemi.
Kde nás najdete - Garden park se nachází ve Středočeském kraji na západní hranici Prahy, mezi městem Hostivice a obcí Jeneč. Vjezd do areálu přímo na parkoviště je
z ulice Karlovarská v obci Jeneč. Více na „kudy k nám“ na
www.gardenpark.cz
Kontakt: www.gardenpark.cz, www.facebook.com/
gardenpark.cz,
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TENISOVÝ KEMP STOCHOV
Tenisový klub Stochov v letošním roce, poprvé ve své historii, uspořádal dva
tenisové kempy. Ten první se uskutečnil začátkem prázdnin v italském SANTA
CROCE DI TRIESTE, druhý „příměstský“ začátkem srpna ve dnech 3. – 7. 8.
2015 na domácích kurtech ve Stochově.
Příměstského tenisového kempu se zúčastnilo 8 dětí (6 chlapců a 2 dívky),
převážně mladších, které se nemohly zúčastnit tenisového kempu v italském
SANTA CROCE DI TRIESTE. Za velmi krásného počasí jsme kemp zaměřili na
aktivní tenisový trénink pro zdokonalení hráčských dovedností. Ve středu 5. srpna
jsme vyrazili vlakem na
celodenní výlet do rakovnického bazénu, který
všem zúčastněným velmi
zpříjemnil teplé dny, které
v tomto období panovaly.
Samozřejmě na závěr týdenního pobytu nechyběl závěrečný turnaj.
Ve skupině do 10 let zvítězil Petr Kříž, když ve finále zvítězil nad Filipem Drtinou.
V kategorii dívek svedly velmi vyrovnaný boj Nela Filipová a Adéla Novotná. Šťastnější nakonec byla Adéla Novotná. V kategorii nad 10 let zvítězil překvapivě Radovan Kožušník, když ve finále zvítězil nad favorizovaným Richardem Kosem.
Z celkového pohledu je možné hodnotit tento 1. příměstský tenisový kemp jako
úspěšný a věříme, že budeme v tomto trendu pokračovat i v dalších letech.
Poděkování za podporu této akce patří zejména Městu Stochov.
Dále TK Stochov zve na akci 26. ROČNÍK POSVÍCENSKÉHO TURNAJE ČTYŘHER, KTERÁ SE KONÁ DNE 26.—27. 9. 2015.
Roman Klusák - prezident

TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Společnost Technické služby Stochov, s.r.o. s radostí oznamuje, že se zaměstnankyně prodejny na náměstí ve dnech 25. 8 - 28. 8. 2015 zúčastnily certifikovaného floristického kurzu. V našem květinářství na
vás tedy čekají novinky ze světa květin, nové vazby, krásné aranžmá a ještě příjemnější prostředí.
Doufáme, že jste s naší vazbou byli spokojeni a věříme, že díky dalšímu vzdělávání, na které naše společnost klade velký důraz, budete s naší prací a s výrobky, které zde nakoupíte, ještě spokojenější.
Jsme velmi hrdí na personál naší prodejny a doufáme, že se vám u nás bude líbit.
Žádáme občany, aby neodkládali velkoobjemový odpad z domácnosti
(sedací soupravy, křesla, matrace, atd.), ze zahrady (větve, listí, tráva), stavební odpad a elektroodpad ke kontejnerovým stáním ani na jiná místa
v našem městě. K těmto účelům slouží areál sběrného dvora společnosti
Technické služby Stochov, s.r.o, kde mohou občané Stochova bezplatně
tento odpad uložit. Dále je možné využít každou sobotu, viz rozpis níže, přistavenou bikranovou vanu. Další možností je objednat si svoz odpadu u naší společnosti za rozumné ceny. Vidíte, že možností, jak se legálně zbavit odpadu, je opravdu spousta. Pokud si s něčím nevíte rady,
zavolejte, rádi vám poradíme. Za jakékoliv jiné uložení vašeho odpadu vám hrozí pokuta ve výši až 50 000
Kč. Věříme, že naším společným cílem je, aby se Stochov stal ještě hezčím a čistším městem.
Pravidelný sběr velkoobjemového odpadu do přistavených sběrných kontejnerů se koná každý týden,
a to vždy od 9,00 hod. - 12,00 hod. a na místech:
• První sobota v měsíci - Čelechovice, u prodejny
• Druhá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ul. Dlážděná x J. A. Komenského)
• Třetí sobota v měsíci - Slovanka, ul. Lánská - střed
• Čtvrtá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic Hornická x Školní)
• V případě páté soboty - Honice, u obchodu
Vzhledem k velkému zájmu o palivové štípané dřevo v loňském roce přijímáme objednávky již od tohoto měsíce. Předpokládaný
začátek prodeje odhadujeme na poslední říjnový týden. Cena za 1m³ = 1050 Kč vč. DPH 21%, 1 multikára = 2m³.
Objednávky přijímáme v pracovní době od 7,00-15,00h v kanceláři společnosti TS Stochov v Honicích nebo na tel. čísle
602 331 359 či na e-mailu ts-stochov@seznam.cz Při odběru 2m³ dovoz v katastru Stochova ZDARMA!
Dále nabízíme prořez nebo kácení stromů na vašem pozemku. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na výše uvedený e-mail
či telefonní spojení.
Vedení TS Stochov, s.r.o.
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DOTAZNÍK - KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s.r.o.
Vážení občané, připravili jsme si pro vás dotazník ohledně služeb
kabelové televize. Protože nás váš názor zajímá, žádáme vás tímto
o vyplnění dotazníku a zaslání odpovědí na e-mailovou adresu komise.sak@seznam.cz. Jedná se o anonymní dotazník, vaše jméno,
pokud ho ve zprávě uvedete, nebude nikde zveřejněno. Do zprávy,
prosíme, uveďte jakékoli vaše poznámky, připomínky, výtky či dotazy. Rádi vám odpovíme. Děkujeme za váš čas, Sportovní a kulturní
komise města Stochov.

7. Jak často vám vypadne signál?
a) Několikrát za den
b) Párkrát do týdne
c) Párkrát za měsíc
d) Ještě se mi to nestalo.
8. Vadí vám to?
a) Ano

1. Pohlaví

b) Ne

a) Muž

c) Občas

b) Žena

9. Zmizely vám některé kanály, které jste dříve

2. Věk

měli v nabídce?

a) 4-14

a) Ano

b)15-54

b) Ne

c) 55+

Které?

d) 65+
3. Využíváte ke kabelové televizi také internet?
a) Ano
b) Ne

10. Vadí vám to?
a) Ano, sledoval/a jsem je často.
b) Obejdu se bez nich.

4. Kolik hodin denně sledujete televizi?

c) Nevadí mi to, nesledoval/a jsem je.

a) Méně než 1
b) 1-2
c) 2-4
d) 4-6
e) 6-8
f) 8-10
g) Více než 10

11. Jak důležitý je pro vás program informující o
městě Stochov?
a) Vzhledem k nefunkčnímu rozhlasu je existence
tohoto programu nezbytná.
b) Moc ne, pokud potřebuji zjistit nějaké informace,
podívám se na internet nebo úřední desku.
c) Program je zbytečný.

5. Jaké programy nejvíce sledujete?
a) Česká televize
b) Celostátní komerční televize (Nova, Prima, Barrandov)
c) Vzdělávací programy (Viasat Explore/Spice/History, Animal Planet, Discovery
Science/Channel)
d) Hudební televize (Óčko, Šlágr, Retro music Television), Sport

6. Jak jste spokojeni se službou kabelové televize?
a) Nejsem spokojen vůbec.
b) Spíše nejsem spokojen.
c) Spíše jsem spokojen.
d) Jsem naprosto spokojen.

12. Myslíte si, že kabelová televize ve Stochově
potřebuje vylepšení?
a) Ano
b) Ne
13. Jaké problémy s kabelovou televizí by mělo
město vyřešit?
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ROZHOVOR S KATEŘINOU ŠMEJKALOVOU
Kateřině Šmejkalové je teprve
24 let a už je desetinásobnou mistryní světa v aerobiku. Sedmkrát
zvítězila se svými sedmi kamarádkami z Aerobic Dancers Kladno,
dvakrát vybojovala titul jako jednotlivec a poslední medaili získala za
vystoupení v páru. Na svém kontě
má také ocenění Nejúspěšnější
sportovec Středočeského kraje za
rok 2014, a to jak v kategorii jednotlivec, tak ve družstvech. Vyhrála
také Sportovce Kladenska 2014
v jednotlivcích a se svým týmem
ovládla tuto soutěž v letech 2012
a 2013. Ve Stochově bydlí bývalá
Kladeňačka dva roky. K našemu
městu měla vždy blízko, žije tu totiž její babička. Nadanou sportovkyni čeká tento rok ještě mistrovství České republiky a v prosinci mistrovství světa, které bude probíhat v Karibiku.
Proč jste si vybrala zrovna aerobik?
Když jsem byla malá, tak si mamka všimla, že jsem „gumová“ (flexibilní)
a ráda tancuji, tak mě dala v pěti letech na gymnastiku, po roce jsem ale
přešla k aerobiku. Na Kladně byl, a je dodnes, hodně
populární.
Aerobik děláte už od
šesti let. Nikdy jste nechtěla přestat nebo vyzkoušet něco nového?
Přestat s aerobikem mě
nikdy ani nenapadlo.
Vždycky mě bavil, navíc
jsem v sobě měla vždy
zakořeněnou sportovní
Tým z Aerobic Dancers Kladno
disciplínu, měli jsme dobré
s trenérkou Lenkou Procházkovou
výsledky, skvělý kolektiv a
ten sport mě naplňuje,
nebyl důvod. Až teď, když už má kariéra trvá devatenáctým rokem, je to
na těle znát a zároveň se aerobik, jako každý sport, nedá dělat závodně
napořád.
Myslíte si, že byste byla tak úspěšná, kdybyste netrénovala
v Kladně, které je kolébkou aerobiku?
Dokážu říct jistě, že neměla. Na Kladně se nám povedlo dát dohromady
tak ojedinělý tým holek, že žádný fitness tým nedosáhl ani v ČR, ani ve
světě, tolika titulů jako náš.
V Česku nemáte velkou konkurenci, ale co ve světě?
Nedá se úplně říct, že bychom v ČR neměly žádnou konkurenci. Holky
z Prahy nám často šlapaly na paty, výjimečně nás dokonce i porazily

(smích), ale většinu zlatých jsme si odnášely my. Ve světě
jsou našimi víceméně jedinými největšími konkurentkami
Rusky. Jsou technicky velmi přesné, ale zase jim chybí
takový vnitřní náboj, nápad, energie, která by z nich sršela. A tyhle elementy spolu většinou vždy zápasí. My máme
originalitu sestavy i provedení, ony jsou precizní a vynikající v přesnosti pohybu.
Jaký titul byl pro vás nejvíce vydřený?
Mezinárodní soutěže (mistrovství Evropy a světa) probíhají vždy ve třech kolech a několikrát se nám stalo, že
jedno kolo vyhrály Rusky a jedno my. Stejně tomu bylo i
v roce 2013 na MS v Bělehradě, kde to pro mě bylo jedno
z nejnapínavějších
vyhlášení finálových
výsledků.
Jaká kategorie vás
baví nejvíce – jednotlivec, páry nebo
družstva?
Každá kategorie mě
baví v něčem jiném,
nedokážu říct, která
nejvíc. S týmem je to
ohromná radost, jít se
vždy se sedmi kamarádkami poprat o titul,
sdílet všechny ty momenty, zážitky a vlastKateřina Šmejkalová
ně s tím vším, co jsme
a Brenton Andreoli
spolu prožily i životy,
radosti z výhry i nezdary, to je dar. Zase když jdu
v jednotlivcích, můžu se nejvíc projevit a užít si to sama
pro sebe. V párech není tak veliká konkurence, protože
zase tolik kluků můj sport nedělá a můj poslední párový
přítel byl Australan a zároveň i nejlepší kamarád, takže
jsme si hlavně užívali zábavu na trénincích.
Chcete se aerobikem živit? Jde to vůbec?
Je škoda, že se aerobikem nedá živit stejně jako fotbalem či hokejem. Myslím tím z pozice závodníka. Aerobikem se dá živit pouze z pozice trenéra, a to mě neláká.
Budete se tedy věnovat škole a politologii, kterou
studujete?
Ještě nejsem rozhodnutá, čím se jednou chci živit. Studium politologie na VŠE mi otevřelo zase nové obzory ohledně politiky a veřejné sféry, ale zatím mě v životě nic
neuchvátilo natolik, že bych si řekla: „Tak tím se chci živit“.
Děkuji za rozhovor Gabriela Krejčová
Všechny foto zdroj: archiv Kateřiny Šmejkalové

Stránka 11

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Sport Hala Stochov 774 339 449 info 777 828 656 www.fitness-kickbox.cz; www.andybox.cz
Zdravíme všechny přátele (i nepřátele) sportu!
Prázdniny za námi a možná právě teď přemýšlíte nad tím, jak začít s tréninkem svého odpočatého těla, zhýčkaného prázdninovým
režimem, rozmazleného večerními grilovačkami a plážovými drinky…:)
!!! AŤ UŽ JSOU VAŠE CÍLE JAKÉKOLIV, JE TŘEBA SI JE VŽDY PŘESNĚ URČIT !!!
TRÉNINKOVÝ PLÁN?
Cíl máme ujasněný, je třeba si stanovit tréninkový plán k jeho dosažení. Máme cíl, jak bude vypadat
... jasný cíl, ale také jasný začátek
začátek? Jaký bude průběh cesty k dosažení cíle?
NECHCEME NESMYSLNOU CESTU NIKAM. Nechceme mít „nějakou“ kondici nebo „nějaký“ ten
dobrý pocit. Chceme výsledky a to dlouhodobé. CHCEME-LI DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY, JE TŘEBA MÍT JASNO…
1/ DEFINUJTE REÁLNÝ CÍL
•
nedávejte si nereálné cíle typu - chci zvednout 200kg na bench (když neudělám pořádně ani jeden klik)
•
shodit 30kg (když nejsem schopný si pravidelně vařit a hlídat si stravu) atd.
•
jděte po malých krůčcích - pokud si nastavíte zbytečně těžký a nereálný cíl, pak je dost pravděpodobné, že dojde k nezdarům a ke
ztrátě motivace
•
klíčem k úspěchu je to, aby k úspěchu docházelo, tedy aby se dosahovalo výsledků, byť částečných a samotná cesta nebyla cestou
selhávání
2/ VYTVOŘTE SI JASNÝ A POSTUPNÝ PLÁN
•
definovali jste své cíle a teď musíte vymyslet, jak jich efektivně dosáhnete (efektivně = postupně = udržitelně a s respektem ku zdraví)
•
potřebujete individuální tréninkový plán – proč? … nemůžete trénovat bezcílně a očekávat, že dosáhnete výsledků – špatně aplikovaný trénink je pro Vás ztráta času
•
cesta k cíli musí mít pevné kořeny, pevné základy, když je nepostavíte, vše se může zbořit jako domeček z karet
•
většina lidí ví, jak chtějí vypadat nebo kolik toho chtějí zvednout, jaký problém chtějí odstranit, ale netuší, kde začít - nechte si poradit
od zkušených, to je vždy dobrá investice, jako začátečník nekopírujte jiné, co funguje na Vašeho kolegu, nemusí fungovat u Vás
3/ KRÁČEJTE PO PEVNÝCH ZÁKLADECH
•
co to základy jsou? bezcílný trénink končí špatnými výsledky či zdravotními problémy a zraněním - žádná náprava, žádná korekce,
žádná průprava - přímý skok do výkonu a dovedností, je jako skočit do bazénu bez vody
•
základem jsou správné pohybové vzorce, tedy správný pohyb, správná rovnováha stability a mobility, rozlišit individuální silové, kondiční a pohybové schopnosti jedince, když neudělám správně dřep, nemůžu dřepovat a to ani bez zátěže.
•
když neudělám správně klik, nemůžu klikovat
•
vyřešit to tím, že budu tahat činky místo zvládnutí vlastní váhy těla, je další přeskočení pevných základů
•
když chci zvládat zátěž, musím zvládat sebe,
•
když chci zvládat sebe, musím znát své tělo a mít správné pohybové vzorce
•
jestliže něco nefunguje, pak je to špatně nastaveno, pak je potřeba změna
•
odpovězte si na otázku – jsem na cestě k dosažení svých cílů? pokud ano, pak je to skvělé! - pokud ne, je třeba najít chybu, která
bude v plánu nebo v tréninku nebo v přístupu k tréninku
4/ KLASICKÉ PŘÍZNAKY ŠPATNÉHO SILOVÉHO A KONDIČNÍHO TRÉNINKU
•
není k dispozici trenér
•
špatně nastavený trénink či používané postupy
•
nedostatek motivace a pomalý pokrok
•
snadné rozptýlení při tréninku,
•
znuděný trénink a vymlouvání se
JAK DÁL?....
Možná Vám chybí intenzita? Výmluva „ Nemám dost času na trénink“ je jen vždy jinak řečeno „Nechci mít čas na trénink, mám jiné priority!“…
Možná se jen vymlouváte a vaše tréninky nestojí za nic. Možná nepoužíváte správné metody? Možná potřebujete něco nového? Možná vám
spíše chybí trenér, který by vám řekl, co vám chybí? „Nemám na trenéra peníze“ znamená jen jinak řečeno “ Mám peníze na něco jiného a
tohle není pro mě důležité“… Otázkou zůstává, jestli neztratíte později mnohem více peněz rehabilitací a jinými investicemi do svého těla a
zdraví. Vaše zdraví i Vaše zdatnost by měla být vždy prioritou. Bezcílný trénink, který nebude mít pevný řád a pevné základy, nejen, že nepřinese dlouhodobé výsledky, ale s velkou pravděpodobností povede dříve či později spíše ke zranění a tedy ztrátě zdraví. Ať už se rozhodnete
trénovat sami nebo na hromadných lekcích, TĚŠÍME SE NA VÁS !!!
Máme pro Vás nové AKCE :) rozšiřujeme sortiment jídel o další produkty „HIT“ zdravých potravin :) svaly si můžete prohřát v solárku :)
Tak, vážení přátelé (i nepřátelé) sportu, TĚŠÍME SE NA VÁS!!! SPORTU ZDAR, KICKBOXU zvlášť. KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY –
KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.
Za FKgym

Carrie

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 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

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
9/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 10. 9. 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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KAMARÁDI STOCHOV
Příměstský tábor KAMARÁDI 2015
Příměstský tábor se konal již potřetí první srpnový týden, tedy od 3. 8.
do 8. 8. 2015. Tábora se zúčastnilo 19 dětí, o které se starali 4 vedoucí.
Letošním tématem tábora byl Petr Pan a víla Zvonilka, dobrodružství
v Zemi Nezemi. První den se děti dozvěděly, že právě Petr Pan a víla
Zvonilka nás požádali o pomoc a naším úkolem bude získat tři vzácné
suroviny a návod na výrobu speciálního létacího prachu. Táborové dobrodružství začalo v pondělí výpravou na zříceninu Jenčov, v úterý si děti
vyrobily krásná trička, ve středu se tváří v tvář setkali s pirátem kapitána
Hooka, protože získaly všechny suroviny pro výrobu kouzelného prachu,
ve čtvrtek se mohly vydovádět v Beckilandu. V pátek podle objeveného
návodu vyrobily létací prach. Večer proběhla záchranná akce, při které
byl osvobozen jak Petr Pan, tak víla Zvonilka. Děti čekala zasloužená
odměna a po přespání v klubovně, také oblíbená ranní rozcvička.
Kromě výše zmíněného jsme s dětmi samozřejmě stihli během táborového týdne také spoustu her a vzhledem k počasí, také tři návštěvy
bazénu. Myslím, že to byl opět velice krásný týden a už se se všemi
vedoucími tedy Petrou, Michalem, Zuzkou a pomocnicemi Kájou a Týnkou těšíme na příště.
Za Kamarády Lucka H.

Jaké akce pro vás Kamarádi připravují
do konce roku?
Školní rok zahájíme první zářijovou sobotu v Pohádkovém
lese. Na Posvícení se uvidíme u stánku s našimi výrobky.
Na podzim si vyrobíme draka a možná se budeme trochu
bát o Halloweenu. V listopadu si zahrajeme pexeso, tak
pilně trénujte. A to už tu bude advent a s ním Mikulášská,
zdobení perníčků a samozřejmě Živý Betlém. Do konce roku
probíhá aukce fotografií ve prospěch onkologicky nemocných dětí.
Také nás čekají pravidelné páteční schůzky Kamarádů,
kroužek Magic the Gathering a Šikovné ručičky. Navíc připravujeme pravidelné herny pro děti i dospělé. Aktuální
informace o všech připravovaných akcích naleznete na
našem webu a Facebooku.
Pokud vás některá akce zaujala, rádi vás na ní uvidíme
a pokud se na některé chcete podílet i organizačně, tak vás
také uvítáme. Stačí, když se nám ozvete e-mailem nebo
přes FB.
Za Kamarády Sylva F.

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
Největší horka snad už máme za sebou, přesto i s odstupem času je třeba upozornit na nezodpovědnost našich občanů. Šestkrát a bylo to již v době, kdy krajský úřad vyhlásil zákaz rozdělávání ohně, městská policie řešila porušení této vyhlášky. Ve dvou
případech se jednalo o rozdělávání ohně v lese, v ostatních to bylo upozornění v rámci soukromého pozemku. Jeden případ byl
řešen i v součinnosti HZS. Společně s Městskou policií Nové Strašecí byl řešen volný pohyb skotu mezi Tuchlovicemi a Stochovem v blízkosti cyklostezky.
Další neméně kuriózní případ zažili cestující na autobusové zastávce na Slovance, kdy o autobusovou přepravu projevil zájem
volně se pohybující kůň. Hlídce městské policie, společně s majitelem, se podařilo tohoto cestovatele umístit do jeho výběhu.
V rámci nařízené léčby, městská policie zajišťovala bezpečný průběh předání pacienta lékaři a samotný převoz do léčebného
zařízení.
Nejen jaro může působit na člověka v přirozené touze. Přesto by si každý měl uvědomit, zda se v této chvilce při sexuálních
hrátkách nedopouští přestupku. Pakliže se toto děje před očima veřejnosti, dopouští se, byť i třeba zamilovaný pár, veřejného
pohoršení. Pak i za lásku se musí blokově zaplatit. I tento případ, který městská policie řešila, je zatím kuriozitou.
Závěrem ještě pro informaci našim občanům, od srpna
byl doplněn stav městské policie na počet 6 strážníků.

Zdeněk Zaspal, vedoucí strážníků MP Stochov
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LUNAminiMaxiáda
Prázdniny zakončila tradičně LUNAminiMaxiáda
Konec letních prázdnin zakončili
stochovští, také letos, povedenou
akcí, a to již třetím ročníkem
LUNAminiMaxiády. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi připravilo Divadlo LUNA Stochov,
v sobotu 29. srpna. Program plný
hudby a soutěží probíhal na Mírovém náměstí od 14 do 18 hodin.
Nechyběl tradiční skákací hrad ani
malování na obličej.
„Myslím, že se letošní ročník
vydařil. Vidět rozzářené dětské
tváře byla ta nejlepší odměna.

Určitě chceme v našem úsilí pokračovat, i když je to náročné především z finančního hlediska,“ uvedla produkční projektu Marie Benešová.
Malé i velké návštěvníky bavil na LUNAminiMaxiádě například kouzelník či kabaret a připraven byl také workshop
žonglování. V soutěžích čekaly na děti sladké odměny. Kromě balónkové klauniády či pohádky Hloupá žába byla součástí programu také diskotéka.
„Moje velké poděkování patří především Marii Benešové
za organizační vedení letošního ročníku. Mám v ní velkou
oporu, a tím se samozřejmě náročné akce tohoto typu dělají
lépe a s radostí. Vše se podařilo, a co nejdříve začneme
pracovat na přípravě příštího ročníku, který zase bude společný s našimi přáteli z německého Saarwellingenu,“ řekl
autor projektu a principál spolku Divadlo LUNA Stochov
Luboš Fleischmann.
Gabriela Krejčová

Foto: Marie Benešová

Galerie 90 - letých
Dne 31. 8. 2015 oslavila 93. narozeniny paní
Julie Kutzendörferová. 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

MM ČČK STOCHOV ve spolupráci
s Městským úřadem Stochov a partnery,
si vás dovolují pozvat na
„ POSEZENÍ S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ“
13. září 2015 od 14,00 hod. - 18,00 hod.
Dům kultury Stochov
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina HAPPY BAND
TOMBOLA VÍTÁNA
VSTUPNÉ 50,-Kč

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu Stochov za milé přání k mým narozeninám.
Blažena Křížková
Děkuji Městskému úřadu Stochov a paní starostce za blahopřání
k mým narozeninám.
Jaroslav Hnízdil

Stránka 15

NAŠE MĚSTO STOCHOV

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

STOCHOVSKÉ POSVÍCENÍ - NÁKUPY U NÁS:
•
•
•
•
•
•

POSVÍCENSKÉ KOLÁČKY, VÁŽENÉ DROŽDÍ
VODŇANSKÁ DRŮBEŽ - KACHNY, KUŘATA, PRSA, STEHNA, JÁTRA
JÁTROVÁ ZAVÁŘKA, VÁŽENÁ MAJONÉZA
SALÁTY - VLAŠSKÝ, BRAMBOROVÝ A JINÉ, OBLOŽENÉ TALÍŘE
VINNÉ KLOBÁSY, ČERSTVĚ KRÁJENÁ UZENINA
ZÁKUSKY, DORTY, VEKY

V pondělí 28. 9. 2015 (svátek) otevřeno od 7.00 hod. - 11.00 hod.
Čerstvý chléb a pečivo.
Těšíme se na vaši návštěvu.

NYNÍ NOVĚ: MOŽNOST PLATBY PLATEBNÍ KARTOU

Jsme na webu:
www.stochov.cz

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ

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

Cvičení v sokolovně
V sokolovně se opět od září
rozbíhá cvičení pro seniory
a méně zdatné cvičence.
Vždy v pondělí a ve čtvrtek od
19 hodin, pod vedením Josefa
Matějky a Petry Šubrtové.
Členové SOKOLA mají cvičení zdarma a ti, kteří nejsou
členy SOKOLA, zaplatí za
jednu hodinu 50 korun.
Všechny srdečně zveme.
Petra Šubrtová a Josef Matějka

DNE 26.9. 2015 VE
20,00 HOD.
SE TAKÉ USKUTEČNÍ
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA,
A TO V SOKOLOVNĚ.
K TANCI A POSLECHU
HRAJE SKUPINA ČERNÝ
BREJLE.

Nechuť k učení, nedostatek
soustředěnosti
Srdečně zveme na přednášku zdarma: Jak zvládat učení
16. září od 17 hod. Pokud termín nevyhovuje, domluvte si
individuální konzultaci.
Trojanova 271, Rakovník
e-mail: rakovnik@basic.cz
www.basic.cz

