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Příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém
roce, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů přejí
Ing. Roman Foršt - starosta města
Mgr. Miloslava Becherová - místostarostka města
Roman Klusák - tajemník městského úřadu

Uvnitř tohoto vydání:
Dne 1. prosince 2018 proběhlo tak jako každý rok, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, při této příležitosti Město Stochov ve spolupráci s Kulturním
zařízením města Stochov, připravilo kulturní a sváteční zážitek v podobě
1. adventního víkendu.
Děkujeme Redakce NMS
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Z KANCELÁŘE STAROSTY
Drazí sousedé,
konec letošního roku, v návaznosti na doznívající volební období, znamenal změnu personálního obsazení
orgánů města, neznamenal však žádné omezení v nastaveném harmonogramu realizace investičních a neinvestičních akcí města. A to je podle mého názoru velice dobrá zpráva pro naše město a jeho občany.
V současné době probíhají dokončovací práce, případně je zahájeno předávací řízení dokončených staveb,
souvisejících se zateplováním bytových domů ve vlastnictví města (Jaroslava Šípka 320-322, Jaroslava Šípka
323-325, S. K. Neumanna 355-357).

Nově ustanovená Rada města na svém prvním zasedání odsouhlasila zahájení prací na aktualizaci projektové dokumentace
a průkazů energetické náročnosti pro chystané zateplování dalších bytových domů, a to Hornická/Dukelská 310-314 a Dukelská/
Švermova 271-276. Město se opět pokusí získat dotace na zateplení těchto bytových domů, a to z Integrovaného regionálního
operačního programu a následně zahájí realizační práce spojené se zateplováním těchto bloků.
Dne 28. listopadu proběhlo oficiální předání zrekonstruovaného dětského hřiště na Slovance občanům města. Celkové náklady na realizaci této investiční akce jsou ve výši 2.878.802,40 Kč. Nově vybudované hřiště je víceúčelové a najdou zde možnost
využití volného času jak mladší, tak starší generace. Poprvé máme také v našem městě instalovanou street workoutovou sestavu pro utužování svalstva osob všech věkových kategorií. Určitě si přijďte nové hřiště prohlédnout a vyzkoušet.

V Honicích pokračují stavební práce spojené s rekonstrukcí a doplněním systému chodníků, a to v ulici Osvobození od nové
autobusové zastávky až k domu č.p. 35. Zároveň dojde k úpravě stávajícího propustku pod cestou proti autobusové zastávce.
Stavební dílo by mělo být dokončeno v průběhu ledna 2019 (samozřejmě tento termín může ovlivnit nevlídnost počasí, případně
jiné nepředvídatelné okolnosti).
(pokračování str. 3)
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Z KANCELÁŘE STAROSTY
Další dokončenou investiční akcí je výměna dosud nevyměněných oken a dveří v hlavní budově Základní školy
Stochov. V rámci této investiční akce došlo k výměně celkem 97 ks oken a 4 ks dveří. Přepokládané náklady této akce činí
1.386.038 Kč. Od tohoto stavebního opatření očekáváme především zvýšení bezpečnosti pro žáky a pracovníky školy,
také dojde k další úspoře provozních výdajů vynaložených na dodávky tepla pro hlavní budovu školy (stávající výplně
otvorů již opravdu zasluhovaly výměnu).

A protože pomalu ale jistě vstupujeme do období adventního a následně vánočního dovolte mi, abych vám popřál krásné, klidné a ničím
nerušené vánoční svátky. Prožijte Vánoce, tak jak si opravdu přejete, nezapomeňte na své blízké, dostaňte alespoň na pár dnů ze své hlavy
starosti všedního dne. Otevřete svá srdce potřebným a radujte se společně v kruhu rodinném. Do nového roku pak vykročte tou správnou
nohou. Krásné Vánoce všem.
Ing. Roman Foršt
váš starosta

KOMISE PRO MLÁDEŽ A SENIORY V OBDOBÍ 2014 –2018
Činnost komise pro mládež a seniory v období 2014 – 2018
Komise pro mládež a seniory pracovala v období 2014 – 2018 pod vedením předsedkyně, paní Mgr. Hany Doušová. Dalšími členy komise
byli: paní Stanislava Freimanová, pan Rudolf Ondrášek, paní Mgr. Marie Peterková, paní Nataša Urbanová. Za MÚ Stochov paní Jana
Suprunová a do června 2017 paní matrikářka Marie Zelenková, Komise se scházela jednou v měsíci, kdy členové připravovali dárkové balíčky pro občany města starší 70 let. Společně s gratulací byly doručeny členy komise jubilantům 70 let, 75 let, 80 let, 85,let/. Občany, kteří
oslavili 90 let navštívila osobně paní starostka a členka komise s gratulací, květinami a dárkovým balíčkem. Nezapomínali jsme ani na kulturní zážitky pro občany nad 70 let. Vždy koncem roku, většinou v prosinci, měli možnost zúčastnit se kulturního představení ve spolupráci
s DK Stochov, které bylo spojeno s malým občerstvením.
Pro nově narozené občánky Stochova a jejich rodiče se v obřadní síni konalo každoročně, zhruba 5x v roce dle počtu přihlášených dětí
ke slavnostnímu obřadu/ za přítomnosti paní matrikářky, paní starostky či místostarosty a hudebního doprovodu pana Iva Nováka a recitace
žáků ZŠ Stochov, slavnostní přivítání.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Stochov byli žáci 1. ročníku ZŠ ,,pasováni na čtenáře“. Koncem každého školního roku byli předškoláci vyřazeni z MŠ a žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku byli slavnostně vyřazeni ze ZŠ. Při této příležitosti obdrželi drobnou
pozornost.
Během měsíce listopadu byli nominováni Radou města Stochova členové do komisí pro období 2018-2022. Věřím, že i v nadcházejícím
čtyřletém cyklu bude komise pokračovat v nastaveném trendu. Závěrem bych chtěla poděkovat naší paní předsedkyni Mgr. Haně Doušové
za vedení komise, matrikářkám paní Marii Zelenkové, Janě Suprunové a členům komise za spolupráci a městu Stochov za finanční podporu
na činnost . O tom, že komise má smysl a přináší občanům radost, potěšení i zážitky, svědčí následná zpětná vazba od jubilantů.
Mgr. Marie Peterková-členka komise pro mládež a seniory
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
ZUŠkové Vánoce...aneb, nalaďme se společně a svátečně.
I když se ještě nedávno rtuť v teploměrech pohybovala kolem dvaceti stupňů, v Základní umělecké škole Stochov se už začalo pilně trénovat na nastávající koncerty. Pro malé i velké „umělce“ bývá období Adventu jedním hektickým maratonem. My vám – divákům a posluchačům - chceme zpříjemnit
vaše volné vyšetřené chviličky, ve kterých se můžete s námi alespoň trošku
zastavit a naladit. Přípravě věnujeme velikou péči, čas i trpělivost a budeme
velmi potěšeni, když si najdete čas a přijdete nás odměnit svou přítomností
a snad i spokojeným úsměvem na tváři.
*
Na výlet do kostela ve Třtici se můžete vydat za pěveckým sborem ROSIČKA, který tam vystoupí v neděli 9.12. v 17 hodin.
*
Ve středu 12.12. v 17:30 si přijďte poslechnout Vánoční „naLADĚNÍ“ do
kostela zde ve Stochově.
*
V pondělí 17.12. v 17:30 se můžete tentokrát v „teple“
DK Stochov
zastavit na VELKÉM KONCERTĚ ZUŠ.
*
Poslední předvánoční koncert si nenechte ujít opět s ROSIČKOU
a to ve středu 19.12. v 17:30 v kapličce v Kamenných Žehrovicích.
*
Nu a tradičně vše zakončíme hned po Novém roce v neděli
6.1. v 17:00
TŘÍKRÁLOVÝM KONCERTEM v kostele v Tuchlovicích.
*
Za všechny žáky i učitele ZUŠ Stochov srdečně zve Tereza Mlynaříková.

Začátek školního roku v ZŠ,ZUŠ a MŠ Stochov
V naší škole proběhla tradiční akce sběr papíru v měsíci září a říjnu. Žáci odevzdali téměř 24 tun papíru a škola získala 47 tisíc korun. Tyto
finanční prostředky budou použity na akce našich dětí. Žáci 8. a 9. Tříd se zúčastnili Veletrhu celoživotního vzdělávání v Kladně. Na MěÚ při
vítání nových občánků zarecitovali básně žáci a žákyně 4. tříd.
Po výběrovém řízení se můžeme těšit na nové webové stránky školy, kde bude mít každá třída „své okénko“ a také rodiče budou moci
sledovat nejen známky svých potomků, ale i další činnosti školy. Vzhledem k novým předpisům a požadavkům na bezpečnost dětí ve škole
došlo k výměně vstupních dveří do družiny a jídelny a následně bude elektronicky zabezpečena celá škola. Do školy bude omezený vstup.
19. 11. 2018 byla dokončena výměna oken ve všech patrech hlavní budovy školy ze severní strany. Do obou mateřských škol byly nakoupeny nové učební pomůcky a hračky za více než 170 tisíc korun. V 1. MŠ se mění všechny interiérové dveře a jejich cena je 86 tisíc korun.
Ve 2. MŠ se postupně mění nábytek. Pro velký zájem o hru na příčnou flétnu se zakoupily nástroje za 75 tisíc korun.
Všechny finanční prostředky investujeme s rozmyslem a pro rozvoj našich dětí.
Ještě jednou zveme občany města na vánoční prodejní trhy do budovy školy od 13. 12. do 15. 12. 2018
PhDr. Lenka Mazuchová, MBA
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Hlídka městské policie si při provádění kontrolní činnosti vlakové stanice na Slovance všimla dvou osob, které svým
chováním poškozují cizí věc, a to tak, že pokreslují zdi budovy. Obě osoby byly předány Policii České republiky
z důvodu podezření ze spáchání trestného činu.
Policii byly taktéž předány další dvě osoby, kterým pro změnu na vlakové stanici vadily odpadkové koše. Dva výtečníky nenapadlo nic lepšího, než koše převrátit a na zemi je rozbít. Škoda na odpadkových koších byla asi 7000 korun,
takže oba mladíci budou mít určitě co vysvětlovat.
Anonym hlídce telefonicky oznámil, že v soukromém objektu v Čelechovicích vypukl požár a z místa vychází několikametrové plameny. Hlídka se vydala celou situaci neprodleně prověřit. Na místě bylo zjištěno, že v sousedním objektu,
který měl hořet, dochází ke spalování starých dřevin.
Strážníci městské policie žádají všechny majitelé pejsků, aby své miláčky nenechali volně pobíhat po městě. Přes veškerou snahu strážníků ve většině případech není možné dohledat majitele psa a proto tito pejsci putují do útulku ve Pcherách, kde potom čekají na svého páníčka.
Městská policie Stochov přeje všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019

Informace o činnosti Místní organizace STP Stochov
Protože se blíží konec roku 2018, rádi bychom občany Stochova seznámili s tím, co jsme v tomto roce pro členy Místní organizace Svazu
tělesně postižených ve Stochově vykonali.
V letošním roce jsme uspořádali dva jednodenní výlety – do Kutné Hory a Veltrus. Stává se, že neobsadíme celý autobus, a tak rádi přivítáme i ty občany, kteří nejsou našimi členy, ale mají o takové výlety zájem.
V červnu jsme byli na týdenním rekondičním pobytu v Jetřichovicích u Děčína. Účastníci tohoto pobytu se nejen zrekreovali, posílili si svou
kondici cvičením a společnými vycházkami, zúčastnili se společné zábavy a také navštívili zajímavá místa v okolí autobusem, který jsme měli
celou dobu k dispozici. MěÚ Stochov nám poskytl dotaci na úhradu dopravy, za
což velice děkujeme.
Pro příští rok budeme nabízet opět výlety i rekondiční pobyty. S podrobnostmi se
budou členové seznamovat prostřednictvím svých důvěrníků i na členské schůzi
organizace v únoru 2019. Kromě výše uvedených aktivit pracují také kroužky –
ruční práce v tzv. Babincích, cvičení a vycházky. Je škoda, že není větší zájem.
Ale nevzdáváme se, doufáme, že se zapojí více osob. Co se týká kondičního cvičení, zkusili jsme zapojit také obyvatelky Domu s pečovatelskou službou, a tak od
října každý čtvrtek dopoledne docházíme do DPS se cvičením na židlích podle CD
nosiče, který máme z rehabilitačního programu lázní Bohdaneč. Zúčastňuje se
průměrně 6 žen a cvičení berou i jako společenské setkání a těší nás, jak se podle
svých schopností snaží. Vzhledem k jejich věku a různému postižení jsou úžasné.
Děkujeme jim, že náš nápad a snažení nejsou zbytečné.
Při této příležitosti si dovolujeme popřát nejen členům MO STP Stochov, ale všem občanům spokojené Vánoce a hodně zdraví.
Ludmila Dvořáková, MO STP Stochov

Občanská demokratická strana a nezávislí - Stochov
Vážení občané,
dovolte mi, abych vám jménem všech našich kandidátů poděkoval za vaši podporu a vaše hlasy v komunálních volbách. Velmi si vážíme dosaženého volebního výsledku. Naše kandidátní listina obdržela téměř 19 %, čímž jsme získali
4 mandáty v zastupitelstvu města. Na základě ustavujícího zastupitelstva města jsme dosáhli i pozice radního. Cítíme
proto velkou zodpovědnost a víme, že pozornost bude nyní upřena na naši práci. Pevně věříme, že v nadcházejícím
období se nám podaří náš volební program realizovat.
Víte, že naše srdce bije pro Stochov. Přejeme vám krásné a pohodové vánoční svátky.

Za kandidátní listinu ODS a nezávislí: Mgr. Petr Paták, DiS.
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DŮM KULTURY STOCHOV

KOUPÍM BYT
Hledám
ve Stochově
půdní, družstevní
nebo byt
v osobním
vlastnictví.
Rychlé jednání,
dohoda jistá.
Volejte nebo pište
SMS
na 605 881 104.
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ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ VE STOCHOVĚ 2018
První listopadový víkend ve Stochově se odehrával za štěkotu psích
závodníků. Kladenský musher`s klub pořádal již pátý ročník závodů
psích spřežení. Pro pořadatele to byl již 20. ročník závodů psích
spřežení, který společnými silami zorganizovali. Že jsou závody kvalitní,
dokazuje přes 80 přihlášených závodníků. Listopad je počasím
nevyzpytatelný a to se potvrdilo i na závodech ve Stochově.. Závodníci
si užili sychravého počasí, ale také jeden z mála stochovských závodů
kdy nepršelo.
Páteční den probíhal, přípravou trati, vyznačení startovní a cílové zóny,
přebrání a uskladnění cen pro naše závodníky, uspořádání
přijíždějících vozidel, aby se nám vše vešlo na plac :-), prostě
pohodička.

Sobota, začal frmol. Postavit stany, rozvést kontroly na trať, zkontrolovat
trať, zda je vše v pořádku, nastavit hodiny pro časomíru a v 8:59:55 to
začalo…. pět, čtyři, tři, dva, jedna, gooo odstartoval první závodník. Po
zhruba tříhodinovém závodění přišlo kolečko uklízecí, přivézt pomocníky
z tratě, složit stany, zpracovat výsledky, nadepsat diplomy, věnovat
se hlavnímu sponzorovi (to bylo asi nejnáročnější) :-).
Nedělní ranní bubnování deště do našeho auta mluvilo za vše…ale to
přešlo. A musheři v intervalech vyráželi na trať, “midaři” 14 km a
“sprinťáci” na 6,5 km dlouhou členitou a především náročnou trať, kde
nebyla ani nouze o defekty,
Jak se nakonec ukázalo, závodníkům se vše velice líbilo .
A jak všichni dopadli? Především byli vidět kladeňáci: v C-1 (do čtyř
hasků) byla Dana Koňáková 3 v kategorii A-1 (do osmi hasků) vyhrál
Ondra Stejskal, který získal I. cenu za nejrychlejší spřežení. Kategorii C-2 (do čtyř malamutů či smojedů ) obsadili opět kladeňáci vítězem
se stal Petr Svoboda a Martin Slepička byl 3. Na midové trati v kat. MB-1 byl Lukáš Kíma druhý, MU-1 Kateřina Kulhánková druhá..
Protože se jednalo o generálku před ME, všichni účastníci podávali vrcholové vykovy a my doufáme, že příští týden v Abertamech se mnozí
stanou mistry Evropy.
Z mého pohledu byly závody velmi vydařené i za nepřízně počasí se přišlo podívat mnoho diváků a již nyní se těšíme na další ročník.
Mgr. Jiří Šmejkal, předseda

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis Sokol Stochov
Stochovské áčko odehrálo další zápasy v krajském přeboru 2. třídy. Cíl družstva je skončit celkově do sedmého místa tabulky a vyhnout
se nepříjemné baráži. Bohužel, zatím má z 8 zápasů pouze 1 vítězství a 3 remízy a je na devátém místě dvanáctičlenné tabulky.
Stochovské béčko svými výsledky v okresním přeboru 2. třídy také nijak neoslnilo, po osmém kole má 1 vítězství a 2 remízy a je na sedmém
místě devítičlenné tabulky.
Výsledky A družstva:
27.10.2018 – Stochov A – Nižbor A 7:11 (body / prohry: J. Jedlička 0/3, R. Žák 1/2, Z. Janoušek 0/3, T. Velc 1/2 0/1, čtyřhra 0/1, 5x WO)
28.10.2018 – Stochov A – KST Rakovník 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 1/3, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 2/2, T. Velc 2/2, čtyřhra 2/0)
10.11.2018 – TTC Kladno C - Stochov A 12:6 (body / prohry: J. Jedlička 1/2, R. Žák 1/3, Z. Janoušek 1/3, P. Fencl 1/2, čtyřhra 0/2, 2x
WO).
11.11.2018 – Mníšek pod Brdy - Stochov A 10:8 (body / prohry: J. Jedlička 0/3, R. Žák 1/3, T. Velc 2/2, P. Fencl 2/1, čtyřhra 1/1, 2x WO)
Výsledky B družstva:
2.11.2018 - Stochov B – Slaný E 9:9 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/2, P. Krob 1/3, M. Gniewek 2/2P. R. Žák 4/0, čtyřhra 1/1)
7.11.2018 – Buštěhrad B - Stochov B 12:6 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, P. Krob 0/4, R. Žák 3/1, M.Gniwek 2/2, čtyřhra 0/2)
16.11.2018 – Stochov B - Slatina B 9:9 (body / prohry: J. Hudeček 2/2, P. Krob 0/4, R. Žák 4/0, M.Gniwek 2/2, čtyřhra 1/1).
J. Jedlička, starosta jednoty
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL
Nejlepší budoucí kuchaři a číšníci v
regionu Středočeský kraj + Praha

Z 30 škol, jež se zúčastnily regionálních
kol, se žáci 2. a 3. ročníku oboru Kuchařčíšník Střední školy služeb a řemesel Stochov, nominovali do finále soutěže Makro
HoReCa Pětiboj 2018 jako jediní zástupci
ze Středních Čech.
Celorepublikové finále 6. ročníku Makro
HoReCa Pětiboj 2018 proběhlo 6. října
2018 v rámci veletrhu For Gastro & Hotel v
PVA Expo Praha-Letňany.
V kuchařském týmu soutěžilo 6 žáků + 2
pomocníci. Ve dvou hodinách absolvovaly
3 dvojice kuchařský pětiboj, kdy každá v
časovém limitu 30 minut musela splnit
následující soutěžní disciplíny pětiboje:
Krájení oloupané cibule, krájení pórku,
krájení brambor, vykostění chlazeného
kuřete a filetování celého pstruha. Ostatní
soutěžící mezi tím připravovali 15 porcí
pokrmu z kuřete, 15 porcí pokrmu ze pstruha a 30 porcí moučníku. Číšnický tým, v
němž soutěží také 6 žáků + 2 pomocní
číšníci, v čase 1,5 hodiny připravují restauraci na provoz - od rozmístění stolů, jejich

prostření, přípravy inventáře atp., přitom v
tomto čase také vždy ve dvojicích soutěží v
baristické disciplíně. Každý žák
připravuje dvě espressa a dvě
capuccina. Před zahájením servisu
soutěžního menu proběhla
„Barmanská show“, při níž každý
soutěžící připravil 5 porcí aperitivního nealkoholického drinku dle
vlastní receptury. Poté následoval
servis welcome drinku (aperitivní
drink z barmanské disciplíny) a
nabídka soutěžního menu, nabídka
nápojů, objednávka pokrmů a její
předání do kuchyně. Kuchařský
tým expedoval své pokrmy, které
číšnici servírovali hostům. Menu spárované s
víny žáci prezentovali a nalévali. Poté následoval servis moučníku a kávy. Na tuto disciplínu měly oba týmy 60 minut.
Úžasné na této soutěži je i to, že žáci se
hned po skončení soutěže dozvědí od porotců klady a zápory jejich práci.
Finálovému dni předcházel tvrdý trénink.
Celé září několik dnů v týdnu probíhaly nácviky na soutěž. Přizvali jsme ke spolupráci
profesionály z oboru gastronomie. Žákům
pomáhal v přípravě na baristickou disciplínu
pan Michal Křižka. Zapůjčil škole vše potřebné od šálků až po velmi kvalitní a drahý baristický stroj. Z Poděbrad jezdil žáky nezištně
trénovat jako pomoc profesionála mladým a
průbojným žákům. Na barmanskou disciplínu
žáky připravoval pan David Neumann ze
společnosti Simply Bar. I on žákům dal k
dispozici veškeré potřebné barmanské náčiní, suroviny a svůj čas. Žáci Davida v rámci
nácviku navštívili v Sasazu baru, což pro ně
samo o sobě byl veliký zážitek. I David vše

poskytl žákům zdarma. Nejen tito dva profesionálové pomáhali svou radou a zkušeností. Instruktoři z našich odloučených
pracovišť věnovali žákům svůj čas a navštívili středisko gastronomických služeb
Střední školy služeb a řemesel Stochov jak
při nácviku, tak při generální zkoušce. Žáci
si vyzkoušeli pocit připravovat se pod drobnohledem profesionálů i zpětnou vazbu,
která nebyla vždy příjemná.
Už účast v celorepublikovém finále byl
pro stochovskou školu a její žáky veliký
úspěch. Ve finálové top pětce jsme Středočeský kraj i Prahu reprezentovali jako jediný zástupce právě my. Tvrdý trénink na
finálový den se vyplatil. Kuchařský tým se
umístil na nádherném druhém místě. V
kategorii kuchařského pětiboje se žák
našeho týmu Jan Krško umístil také na
druhém místě a celý tým kuchařů i číšníků jako top gastro tým si odvezl bronzové medaile za 3. místo v této soutěži.
Žáky na soutěž připravovali učitelé odborného výcviku: kuchařský tým trénoval pan
Michal Kemr, číšnický tým paní Martina
Štiková a vedoucí učitelka odborného výcviku paní Miroslava Moravcová.
Především jim, učitelům a patronům soutěže - panu Neumannovi a panu Křižkovi
patří obrovský dík za trpělivost, přípravu,
motivaci žáků i samotný úspěch
v celorepublikovém kole, za vytvoření skvělého kompaktního týmu mladých kuchařů a
číšníků, kteří plánují stát se skvělými odborníky v oblasti gastronomie. Všichni společně během víkendu 6. – 7. 10. prožili
atmosféru soutěžního klání, nervozitu a
stres časového limitu, nádhernou explozi
pozitivních emocí a slziček štěstí.
Martina Štiková, SŠSaŘ Stochov

Zahájení provozu žákovského kadeřnictví
Střední škola služeb a řemesel Stochov dne 16. října 2018 slavnostně otevřela jedno další prestižní odloučené pracoviště v Kladně. Nový salón bude poskytovat kompletní kadeřnické služby včetně novinky – Barber shopu. Pod odborným vedením pedagogických pracovníků budou tyto služby poskytovat žáci
školy. Provozovnu naleznete v Kladně, v Mlýnské ulici, vchod do pánského či dámského oddělení z ulice Ivana Olbrachta. Slavnostní otevření kadeřnictví
proběhlo za účasti vedení školy, vyučujících odborného výcviku i teoretického vyučování, zástupců technického oddělení školy, které provedlo rozsáhlou
rekonstrukci bývalé neratovické provozovny, zástupců SOŠ a SOU Neratovice, pronajímatelky salónu pí Bednářové a dalších hostů.
Kadeřnický salón bude poskytovat služby klasického kadeřnictví s nabídkou moderních trendů stříhání a vlasových úprav pro dámy, pány i pro děti. Při práci
budou používány i nové přípravky. italské firmy Yellow, která na trh dodává profesionální barvy, obohacené o výtažek goji a aloetrix, arganový a kokosový
olej. Používání přípravků při následné péči zahrnuje šampony a vlasové masky. Zákaznice si budou moci tyto výrobky zakoupit přímo v salónu, jak informovala všechny přítomné Linda Růžičková, vedoucí učitelka kadeřnicko – kosmetických služeb. Novinkou tohoto pracoviště jsou služby pro pány, a to v podobě
nabídky pánského Barber shopu, která spočívá v úpravě vousů, knírů a také holení břitvou. V rámci této služby budou nabízeny i nové metody střihů Fade,
Skin fade, Razor fade, Pompadour, Undercut. Pevně věříme, že nejen tato nová služba přiláká spoustu nových zákazníků.
Vzhledem k tomu, že služby budou poskytovat žáci a žákyně oboru kadeřník, bude určitě příjemná i jejich cenová relace. S ceníkem se můžete seznámit na
webových stránkách školy www.ssars.cz.
Budoucí kadeřníci ze Stochova, v novém odloučeném pracovišti, dostávají další příležitost učit se řemeslu přímo v praxi a osvojit si potřebné kompetence
pro snadnější vstup na pracovní trh. V oblasti odborného vzdělávání díky této koncepci dosahujeme vynikajících výsledků, naši žáci se umísťují na medailových pozicích i v republikových soutěžích, uvedla Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka školy.

Srdečně zveme všechny zájemce a vynasnažíme se, aby odcházeli spokojeni, aby se jim u nás líbilo, a znovu se k nám vraceli.
(pokračování na str. 9.)
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL
Otevřené dveře, oslava 10. výročí spolupráce se zahraničním partnerem a prezentace projektu „100 let republiky“
Ve stochovské Střední škole služeb a řemesel v pátek 2. listopadu v 8 hodin ráno
začíná být pěkně živo. Ve slavnostně vyzdobeném vestibulu se hlásí první návštěvníci, kteří se vzápětí vydávají na prohlídku
školy spolu s průvodci z řad učitelů a žáků
školy. A opravdu je na co se dívat! Klasická
prohlídková trasa po jednotlivých pracovištích odborného výcviku a teorie je tentokráte protkána výstavkami, vzniklými v rámci
projektu „100 let republiky“. Hned ve vestibulu upoutá panel s historií a vývojem logistiky bohatými ukázkami dopravních
prostředků a manipulační techniky od první
republiky až po současnost. Je určen především pro zájemce o obory Logistické a
finanční služby a Operátor skladování.
Ve školním klubu se prezentují děvčata a
chlapci ze studentské JA firmy s ukázkami
vlastnoručně vázaných a vyzdobených
sešitů. Ochotně poradí a pomohou zájemcům, kteří si chtějí vytvořit a odnést svůj
vlastní originální sešit. Po jeho dokončení
si se zájmem prohlížejí výrobky žáků, ubytovaných na domově mládeže,
k nejoblíbenějším patří nepochybně antistresový „omalovánkový“
kalendář.
K zastávce zve i výstavka historických
dokumentů, dobových listin včetně historie
a dokumentace místního legionáře.
Ve školní tělocvičně pravidelně každou
hodinu vystupuje školní pěvecký sbor.
Žákyně a žáci oboru kadeřník předvádějí
historii módy a účesů od 20. let minulého
století až po současnost. V mezičase žákyně 2. ročníku prezentuje svou třítýdenní
zahraniční praxi v partnerské škole Elisabeth Selbert Schule v Hameln, ze které
se před nedávnem spolu se dvěma budoucími kosmetičkami vrátila. Návštěvníci se
také zastavují i u pěti stánků spolupracujících firem. Kosmetičky mají připravenou
zajímavou přehlídku historických nástrojů a
přístrojů, knih a módních doplňků. Klempíři
a instalatéři se chlubí rozsáhlou výstavkou
starého nářadí, v rámci projektu si vyzkoušeli také instalaci dobových vodovodních

baterií. Uchazeči o klasická řemesla se zájmem poslouchají informaci o brzkém zahájení stavby nové moderní klempířské haly se
slaňovací věží a rekonstrukci instalatérských
dílen. Obě investice z projektu IROP budou
doprovázeny i moderním vybavením. Budoucí žáci se mají na co těšit!
Velmi zajímavé výstupy z projektu „100 let
republiky“ jsou ovšem k vidění i v učebnách
teorie. Žáci oboru hotelnictví prezentují své
mimoškolní aktivity a zahraniční stáže v Sardinii a italském Milano Maritima, zkušenosti
ze tří německých partnerských pracovišť pro
odborný výcvik a odborné praxe ve čtyřhvězdičkových hotelech Criwit a Schwerin a
gastronomickém zařízení Box2Go v Kreuthu.
V rámci společenských věd připravili žáci
prezentace svých vzdělávacích výjezdů do
památných míst v regionu, spjatých s první
republikou, mezi nimiž nemůže chybět muzeum TGM v Lánech, návštěva zámku
v Lánech, oblíbené prvorepublikové turistické
cíle, nebo postřehy a dojmy z návštěvy Legiovlaku. Zájemci si mohli vyslechnout i prezentaci v anglickém jazyce na téma
„Historické milníky ČR 1918 – 2018“ v podání
žáků maturitních oborů, případně vyzkoušet
anglickou učebnici pro kadeřníky a kosmetičky „Hair“, na jejíž tvorbě se podíleli naši učitelé. Nechybí ani kupecký krámek či
výuka matematiky s historickými
pomůckami. Úspěch měla i přednáška na téma společné soužití
Čechů a Slováků od vzniku společné republiky až po její rozpad, a
dále až do současnosti.
Vyvrcholením celého dne se stal
prvorepublikový raut se slavnostním menu vesnice i města a oblíbenými pochoutkami prvního československého prezidenta a hereckých prvorepublikových hvězd. Ke
slavnostní tabuli podle TGM zval
sám „pan prezident“ a budoucí
kuchaři a číšníci spolu s jejich učiteli, oblečení a učesaní ve stylu
první republiky. Stochovská gastronomie opět zářila a sklidila velkou
pochvalu přítomných i majitele Box
2 Go z Kreuthu pana T. Ozavci s
manželkou. S tímto zařízením

škola letos slaví 10 let vzájemné spolupráce. Na své začátky, zkušenosti a zážitky
z německého zařízení vzpomínali i bývalí
absolventi stochovské školy, kteří
v Kreuthu po získání výučního listu, či maturitního vysvědčení pracovali, případně
pracují. Spokojenost vyjádřili a školu chválili i ostatní hosté – vedoucí odboru školství
Stč kraje Mgr. Martin Müller, starosta Stochova Ing. Roman Foršt, místostarostka
Stochova Mgr. Miloslava Becherová, starosta Nového Strašecí Mgr. Karel Filip,
ředitelka ZŠ Stochov PhDr. Lenka Mazuchová, MBA a další hosté.
Otevřené dveře do školy zůstaly i v sobotu,
všechny zúčastněné žáky a učitele tak
čekala další příjemná setkání s uchazeči o
studium ve škole a jejich rodiči. Závěrem je
nutno říci, že akce, na jejíž přípravě se
podílela většina učitelů i žáků, se vydařila.
Vedení školy děkuje všem svým zaměstnancům i žákům a samozřejmě všem návštěvníkům. Pro všechny, kteří se nemohli
akce zúčastnit, máme dobrou zprávu. Další
dny otevřených dveří připravujeme na sobotu 8. prosince 2018 a úterý 15. ledna
2019.
Jaroslava Pichová, ředitelka školy
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KAMARÁDI STOCHOV

Kamarádi vyhráli Neziskovku roku
Jak jsme vás informovali v minulém čísle, Kamarádi se letos pokoušeli o získání ocenění Neziskovka roku. Tvrdá práce se vyplatila a Kamarádi
vyhráli Neziskovku roku. Děkujeme všem, kdo
nás podporovali a podporují. Toto ocenění je pro
nás ujištěním, že svou práci děláme dobře, ale
především velká motivace do budoucnosti. Je to
vlastně takový vánoční dárek.
A protože se blíží Vánoce, rádi bychom všem
obyvatelům našeho města popřáli krásné Vánoce a
do roku 2019 hodně pohody, zdraví a štěstí. Především však vám i nám přejeme, aby se nám společně podařilo vykouzlit hodně dětských úsměvů, protože ten, kdo nikdy nevykouzli úsměv na tváři dítěte, jako by nežil.
Za Kamarády Sylva Filipová

Šachový oddíl STOCHOV
Zve mezi sebe nové hráče, členy
Proč přijít, co mi to přinese:
Hra šachů podporuje logické myšlení
Zlepšuje paměť
Naučím se trpělivosti a sebeovládání
Zlepším se v řešení problémů
Šachy se dají hrát v každém věku, kdekoliv, kdykoliv
Dostane se mi podpory zkušených hráčů
Šachový oddíl Stochov pořádá pravidelné akce, jako jsou Svatováclavský turnaj, Vánoční turnaj. Během roku se účastní různých turnajů v Rakovníku, Velvarech, Kladně, Lounech, Kolešovicích apod.
Pravidelně se zúčastňujeme „Regionální soutěže SŠS“.
Kdy můžu přijít: Tréninky se konají o víkendech sobota od 13:30 a neděle od 8:30
Kam: Dům kultury, Mírové nám., Stochov
Kontakty: Robert Tůma 604 458 540 tuma.robert@seznam.cz
Martin Pucholt 723 711 884 pucholtmartin@seznam.cz
Richard Švarcbach 603 946 469 svarcbachr@seznam.cz
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme










Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony
Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál, Analog
Připojení k INTERNETU
MOBILNÍ SLUŽBY – Volání, Data
Volání přes VoIP
Zákaznická linka: 848 800 858

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
12/2018.
Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

J. Kindl
312/658202
606/823732

M. Vodička
312/651893
602/332279

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

Zajišťujeme tyto práce:
Mechanické práce:
výměna oleje + filtry, oprava motorů,
rovnání hlavy motoru, diagnostika,
zvyšování výkonu motoru - X - Tuning,
oprava autoelektriky,
oprava startéru, alternátoru

Klempířské práce:
oprava karoserie včetně laku, plnění
klimatizace, čistění ozonem,
příprava + zajištění STK, mytí +čištění
interiéru vozu, prodej náhradních
dílů + AKU baterie, zajištění pneuservisu
+ uskladnění pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
Nové kolekce sportovních potřeb značky Salming, Head k prodeji na recepci sportovní haly. Máme také pro
vás připravené nově vánoční balíčky např. na florbal, tenis, squash. Vše je možné prohlédnout a zakoupit na
recepci SH. Dále akce v prosinci 10% sleva na dárkové poukazy, 10% sleva na permanentky.

Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí organizační složky

VZPOMÍNKA
Dne 25.12. 2018 uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš otec Rudolf Majerčík.
Synové s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Václav Burda

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
12/2018 bylo vydáno ve Stochově dne 8. 12. 2018. 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, Jana Suprunová tel.: 312 679 107 e-mail: matrika@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, časopis vychází obvykle 10.
den v měsíci. Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV s.r.o.
KONEC PŘISTAVOVÁNÍ BIKRAMOVÝCH VAN NA BIOODPAD

!! Oznamujeme občanům města Stochova, že ke dni 30. 11. 2018 KONČÍ možnost uložení bioodpadu do přistavené bikramové vany ve
sběrném dvoře na adrese Honické nám. 13 ve Stochově !!
SBĚRNÝ DVŮR
Počínaje prosincem 2018 končí pravidelné přistavování bikramových van na velkoobjemový odpad, a to z důvodu zimní údržby. Dále končí
prodloužená doba sběrného dvora ve středu. Sběrný dvůr je tedy otevřen každý den od 7,00h do 15,00h. V případě liché soboty zůstává
sběrný dvůr otevřen i přes zimní období, a to od 9,00h do 12,00h. Děkujeme za pochopení.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
HALOWEEN 2018
V sobotu, 27. 10. 2018 proběhlo další Halloweenské řádění v květinářství TS Stochov, s.r.o.. Po roce jsme se opět na této akci shledali
v hojném počtu a pořádně jsme si to užili. Nesmělo chybět Halloweenské vyrábění, vyřezávání dýní, malování a samozřejmě spoustu her.
Došlo i na tu nejoblíbenější: CUKR, KÁVA LIMONÁDA. Po dobu celé akce jsme pro děti připravily mlsání, jak jinak než duchu Halloweena
a nesmělo chybět ani šampaňské.
Jsme moc šťastné za to, že byl o naší další akci takový zájem a že jsme naplnily plný počet dětiček. Těšte se na další naše akce, které pro
vás chystáme. Budeme vás o nich včas informovat.
VÁNOČNÍ LEGENDY A TRADICE
Legenda o narození Ježíška
Malý Ježíšek se narodil podle biblického příběhu v městě Betlémě, kam se ze svého domova v Nazaretu vydali jeho rodiče Marie a Josef.
Vydali se poté, co římský císař vyhlásil sčítání lidu a jejich majetku, kvůli lepšímu vybírání daní. Ve městě Betlémě bylo té noci, kdy Josef
s Marií došli, jediný volný nocleh, a proto se na noc uchýlili v salaši nedaleko od městských bran. Tam také Marie porodila svého syna Ježíše.
Jako první se o jeho narození dozvěděli pastýři, kterým se zjevil anděl a zvěstoval, že e narodil spasitel. Z východu se s cennými dary vydali
tři mudrcové. Byli to Tři králové a mezi dary, které Ježíškovi nesli byla myrha, kadidlo a zlato. O narození budoucího krále se dozvěděl i král
Herodes Veliký. Ze strachu o svůj trůn nechal okamžitě zavraždit všechny chlapce narozené v Betlémě. Josefovi a Marii se s malým Ježíškem
podařili uprchnout do Egypta, odkud se vrátili až po smrti Heroda.
Původ stromečku
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí tradice vánočního stromečku za svůj vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán
žil v 6. Století, narodil se v Irsku, ale misionářská činnost a poslání ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatelé Burgundska byly v té
době pohané a proto Kolumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista, ozdobil v ten slavný den zapálenými pochodněmi do tvaru kříže starobylý jehličnan, který byl domorodci uctíván o každém zimním slunovratu. Zář ohně přilákal zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázání o
narození malého Ježíška. A tak je možné,že v tento den vznikl krásný zvyk strojit vánoční stromeček.
Štědrovečerní stůl a jeho zvyky
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Většinou se symbolicky na jeden rok pokládal pecen chleba. Na druhý roh slaměnka s trochou
všeho, co pole dalo proto, aby v následujícím roce byla dobrá úroda. Na třetí roh se pokládaly peníze, které měly slibovat blahobyt. Na čtvrtý
roh se někde pokládala miska na kousky jídla pro dobytek a slepice. Samotný stůl se pak obepínal řetězem nebo provazem, což mělo zaručit
ochranu stáda ovcí před vlky, ochranu statku před zloději a také soudržnost celé rodiny po celý další rok. Než se zasedlo ke stolu, stoupl si
každý bosou nohou na zemi ležící sekeru, to aby ho v příštím roce nebolely nohy.
VÁNOCE A ADVENT 2018 v květinářství
My jsme na Vánoce připravené. Máme pro vás nazdobené adventní věnce a svícny a nachystáno mnoho vánočních hrnkových květin. Můžete u nás zakoupit vánoční kaktusy, vánoční hvězdy a bramboříky. Najdete v našem krámečku i mnoho vánočních dekorací, kterými zkrášlíte své domovy a vnesete tak do nich tu pravou, vánoční atmosféru. Máme pro Vás nachystáno i mnoho novinek, které jsou vhodné jako dárky
pod stromeček pro vaše blízké. V minulých letech jste poptávali i neobvyklé barvy, a proto jsme se pro letošní rok rozhodly Vám udělat radost
a připravily jsme pro vás mnoho barevných variací svíček. Co třeba mentolově zelená a nebo růžová?
Přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit.
Dále prosím sledujte naše facebookové stránky s názvem Technické služby Stochov, s.r.o. Dále prosím sledujte i naše webové stránky,
které zní: www.tsstochov.webnode.cz, kde vás informujeme o všech novinkách nejen v květinářství, ale i v celé naší společnosti Technické
služby Stochov, s.r.o.
Vánoční provoz prodejny květinářství od 1.12.2018 – 31.12.2018
Pondělí - pátek = 8,00 – 17,00h
Soboty = 8,00- 11,00h
23. 12. 2018 ( zlatá neděle) = 8,00- 11,00h
24. - 27. 12. 2018 = SVÁTKY – ZAVŘENO!!
28.- 30. 12. 2018 = ZAVŘENO !!
31 12. 2018 = ZAVŘENO !!
Lenka a Jitka z květinky vám přejí jen ty nejkrásnější Vánoce,
příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 26. listopadu 2018 se uskutečnilo poslední slavnostní přivítání občánků mezi občany města v letošním roce. Pan starosta,
Ing. Roman Foršt, přivítal mezi občánky Města Stochova 4 chlapečky a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů):
Martina Borského, Jana Chiškára, Maxima Alberta, Vladimíra Sýkoru, Viktorii Pražákovou a Emu Martínkovou. Všem ještě jednou
touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Ema Martínková
Jan Chiškár

Martin Borský
Maxim Albert

Viktorie Pražáková
Vladimír Sýkora
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ A PLES MĚSTA
MO ČSSD Stochov přeje všem svým příznivcům a sympatizantům krásné a pohodové prožití
svátků vánočních.
Předsedkyně MO ČSSD Mgr. Miloslava Becherová

Krásné svátky vánoční
a hodně štěstí v celém
novém roce 2019 přeje
MS ODS Stochov

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

INFORMACE - LISTOPAD
Vážení občané,
stojíme téměř na prahu vánočních svátků a dokončujeme ještě některé naplánované akce jako: zateplování bytových domů, bloků 83, 10 a 11. Aby bylo vše
kompletní, na těchto blocích se osazují senzorová světla ke vchodu, bl.10 - ledková světla v chodbě. BD blok 14 ( ulice Švermova)- bude ještě do konce tohoto
roku probíhat výměna starých arkýřových oken, dále na našich 8 bytových domech byly dokončeny výměny vodoměrů s dálkovým odečtem a jsou hotovy i
výměny stoupacích rozvodů, proběhla 3. deratizace ve městě.

Nebytové prostory
Ordinace dětského lékaře

Městský úřad
Stochov
J. Šípka 486,
273 03, Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
Email:
stochov@stochov.cz
www.facebook.com/

Dne 19. 11. 2018 jsme slavnostně předali, jménem
města, dětskému lékaři, MUDr. Vladimíru Volfovi,
nově zrekonstruovanou a vybavenou ordinaci, novým
nábytkem i lékařskými přístroji, s přáním, ať se panu
doktorovi a Stochovu vrátí všichni malí pacienti. Více
jak roční absence pediatra v našem městě, byla pro
rodiče nepříjemná a velice zatěžující.

PASÁŽ - nebytový prostor č. 1
Dne 15. 11. 2018 proběhlo otevření NP č. 1
v pasáži, Mírové náměstí - butik Dani Street.
Během prosince 2018 bude v pasáži otevřen další
nebytový prostor, a to : kadeřnictví, holičství.
Závěrem mých informací bych chtěla všem, jako
každý rok, popřát hezké prožití svátků vánočních,
dětem mnoho splněných přání pod stromečkem
a dospělým pohodové a ničím nerušené vánoce.
Vaše místostarostka, Mgr. M. Becherová

MUDr. Volf informuje:
Vážení rodiče, milí dětští pacienti,
od 19.11.2018 probíhá každý všední den registrace nových pacientů (Po, Út, Pá 8,30-11,00. St,
Čt 16,00-18,00 hod ). Pokud by vám nevyhovoval čas, je možné se domluvit i telefonicky na tel. 774803774,
602328777 nebo mailem: volf@fnkv.cz na jiném termínu. Smlouvy máme uzavřeny se všemi zdravotními
pojišťovnami kromě pojišťovny ministerstva vnitra.

