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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Uplynula
opět
delší doba od našeho posledního rozhovoru. Je čas položit Vám pár otázek.
Co Vám
v poslední
radost?

dělá
době

Ono záleží na tom, zda se ptáte na radost
„pracovní“, či „soukromou“.
Na obojí.
Pracovní radost je spojena s možnou
rekonstrukcí budovy úřadu, která by měla
proběhnout v polovině tohoto roku. Zlepšily
by se pracovní podmínky pro všechny instituce, které v budově sídlí a hlavně by došlo
k úsporám za vytápění tohoto objektu. Využili bychom dotaci cca 6 milionů korun, což
pro mne dělá tuto investiční akci ještě zajímavější. V nejbližší době dojde k opravě
silnic ve městě a nebude se jednat o malé
výdaje. V Čelechovicích probíhá obnova
prostoru před Multifunkčním centrem, těším
se i na opravu chodníků na Slovance
a i jinde ve městě. Je toho hodně, ale vše
závisí od finančních prostředků, které bude
město mít.
Soukromá radost je spojena s návratem
syna z Austrálie, z toho, že už snad konečně venku bude hezky a budu moci trávit
volný čas na zahradě, těší mě procházky se
psy, čtení knih, těší mě prostě normální
život.

Co Vám naopak dělá starost?
Starost mi dělají právě naplánované
investiční akce, abychom je zvládli realizovat, aby na ně bylo dostatek finančních
prostředků a lidé ve městě byli spokojení.
Čelechovice prý mají novou kronikářku?
Ano, jsem ráda, že po panu Knoblochovi
se psaní kroniky ujala paní Krobová. Byla
by velká škoda, aby se skvěle psaná kronika, o životě lidí v této části našeho města, nedočkala pokračování.
Slyšel jsem, že Technické služby
ve Stochově mají nové vedení a ředitel
prý bude propuštěn.
Já jsem toho o technických službách
slyšela hodně, většinou se však jednalo o
výmysly. Abych to tedy uvedla na pravou
míru. Vzhledem k dlouhodobé nemoci
ředitele TS s.r.o. Ing. Kudrny stála před
Radou města otázka, jak budou Technické
služby fungovat dále. Zatím bylo přijato
řešení spočívající v dohodě s firmou Partnerservis, která bude na chod technických
služeb dohlížet. Ing. Kudrnu nikdo nevyhodil, ale dlouhodobě nemohou být technické
služby bez vedení.
Proč není ještě rybník v Honicích
vyčištěn?
Mohou za to dvě věci. Pozdní příchod
jara a žáby, které si náš rybník vybraly
jako svůj domov. Oteplení po zimě přišlo
pozdě, a tím se vše zdrželo. K vypouštění
rybníka musí docházet postupně, aby

nebyly vyplaveny některé nemovitosti
v Honicích. Chráněné žáby (ropucha a
skokan zelený) měly na jarní zamilovanost také méně času a stalo se, že své
potomky se rozhodly vychovat
v nevypuštěném rybníku. Domluvili jsme
se proto se společností AVES, která
přijela, žáby i jejich potomky odlovila a
umístila je na jiná místa, např. na malé
Záplavy. Celá tato akce stála město
20 tisíc korun.
Co kultura ve městě? Na jaké akce
se můžeme těšit?
Již tradičně kulturní květen, kdy se
konají Staročeské máje v Čelechovicích
a Kvalifikace ČR soutěže mažoretek ve
Sportovní hale ve Stochově, vystřídají
v červnu další akce. Nejprve to budou
oslavy Dne dětí, v druhé polovině června
potom Evropské dny hudby. Naše město
přivítá cca 200 účastníků z domova
i z ciziny. Potom si všichni trochu odpočineme, ale koncem prázdnin jsou připraveny další akce pro děti, které pořádají
Kamarádi a divadlo LUNA. V září máme
před sebou posvícení a již nyní se těším
na další ročník Thálie, která slibuje pěkný
kulturní zážitek.
Co říci závěrem?
Závěrem? Chtěla bych popřát dětem
krásné prázdniny a rodičům pěknou dovolenou. Je třeba si odpočinout a načerpat síly. Tak si to užijme.
Děkuji Vám za rozhovor. HoJ

Městské policie soutěžily
ve střelbě
Již druhý ročník střelecké soutěže Městské policie Stochov „O pohár starostky
města Stochov“, na střelnici v Rudě u Nového Strašecí, se uskutečnil
24. 5. 2013. Tak jako v loňském roce byla oslovena družstva Městských policií
okresů Kladno a Rakovník.
Střeleckou soutěž zahájila starostka Města Stochova paní Ing. Stanislava Fišerová, MPA a vedoucí Městské policie Stochov pan Zdeněk Zaspal.
O spoluúčast na organizaci střelecké soutěže byl požádán tajemník Městského
úřadu Stochov pan Ing. Jaroslav Jun, MPA, který se těší bohaté aktivní střelecké minulosti a ve spolupráci s vedením Městské policie
Stochov připravili zajímavou a nikoliv snadnou soutěž, kdy první disciplína byla střelba na terče jednou rukou a obouruč v omezeném čase
a druhá disciplína byla střelba po fyzické zátěži (běh) v co nejkratším čase na rozličné sestavy terčů, na které nebylo možné se předem
připravit, jelikož terče a jejich umístění bylo provedeno až za účasti a výběru zástupců zúčastněných družstev.
První místo obsadilo družstvo Městské policie Stochov, druhé místo vybojovalo družstvo Městské policie Kladno a třetí místo obsadilo
družstvo Městské policie Nové Strašecí. Tato družstva obdržela z rukou starostky města Stochov poháry a malé dárky.
Dle vyjádření účastníků se tato netradiční střelecká soutěž velmi líbila a už těší se na další ročník.
Zdeněk Zaspal
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OÁZA KLIDU
Devět let v Oáze klidu
Oáza klidu v našem městě slaví již
deváté výročí, a tak se Redakční rada
NMS rozhodla, že požádá paní majitelku Libuši Choloniewskou o rozhovor.
Slavíte už deváté výročí založení, jak
se vám vede?
Děkujeme za optání, vede se nám výborně, řady našich spokojených klientů se
utěšeně rozrůstají. Zvětšuje se i náš akční
rádius, můžeme se pochlubit, že za námi
pravidelně míří lidé z Liberecka, Ústeckoorlicka, Plzeňského kraje a dalších odlehlejších lokalit. Rovněž narůstá počet
klientů, kteří si k nám našli cestu z Prahy
a okolí.
Co je ve vašem relaxačním centru
nového?
Rozhodli jsme se nečekat na desetileté
výročí a pro naše klienty jsme otevřeli
zbrusu novou poradnu. Jedná se o ordinaci alternativní medicíny s poradenským
servisem. Najdete jí v blízkosti Mírového
náměstí, v zeleném domě v podloubí
hned za lékárnou. Připravili jsme klientům
nové příjemné prostředí, kde mohou
v klidu konzultovat své zdravotní problémy, a to bez objednání.
Co vás k tomuto kroku vedlo?
Jednak nám otevření nové „pobočky“
připadalo jako vhodná forma oslavy výročí
založení Oázy klidu, a jednak to byl rostoucí počet lidí, kteří k nám chodí s žádostí o konzultaci zdravotního stavu. Chtěli
jsme jim nabídnout vhodné prostředí, kde
budou mít klid a soukromí. Stávající recepce, kde je poměrně živo a pohyb klientů je neustálý, bude nadále sloužit jako
vstupní brána do Oázy. Samostatné konzultace klientů (stávajících i nových) ale
budou probíhat právě v nové poradně.
S čím tedy mohou lidé za vámi přijít?
V podstatě s jakýmkoli zdravotním
problémem, ať už je trápí tělesné, nebo
duševní neduhy. Jeden z našich cílů je
pomáhat klientům s prevencí nemocí, ale
když už nemoc propukne, jsme připraveni,
s pomocí přírodní medicíny a terapií,
zasáhnout i tam. V uspěchané době,
ve které žijeme, si často neuvědomíme,
že naše tělo vysílá varovné signály. Když
je nevyslyšíme, tělo se brání nemocí, a to
jak fyzickou, tak psychickou. Náplní práce
našich terapeutů je odhalit možnou příči-

nu zdravotních problémů a poradit klientovi,
jak z nich ven.
Jaké konkrétní rady od vás klient uslyší?
Nestresujte se, relaxujte...to přeci každý ví,
ale málokdo na to má čas.
To máte pravdu. Většina klientů si stěžuje
na nedostatek času. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že pokud si člověk v rámci
preventivní péče o své zdraví neudělá pravidelně na sebe čas, následky na sebe nenechají dlouho čekat. Dříve, či později se lidé
dostávají do stádia, kdy tělo vypoví službu,
onemocní, a v tu chvíli mají času víc, než by
chtěli. V naší poradně se klienti dozví, kde
konkrétně jejich zdraví pokulhává a čím mu
nejlépe pomoci. Navrhneme jim přímo na tělo
program, který jim pomůže v návratu k plnohodnotnému životu.
Co takový program zahrnuje?
V závislosti na stavu konkrétního klienta
obsahuje celou škálu terapií, které jsou vždy
cíleně zvoleny na toho určitého člověka. Nejvíce využíváme DOBROMYSL. Je to terapie
s heslem „Dobře myslet, dobře se cítit“. Vyvinuli ji během 9 let praxe přímo terapeuti Oázy
klidu a vychází z našeho přesvědčení,
že všechny nemoci začínají „v hlavě“. Dalšími
doplňkovými terapiemi jsou léčebné masáže
a cvičení, švýcarské výživové doplňky a bylinné preparáty. Takovou na míru šitou sestavu,
či chcete-li program, navrhneme klientovi,
a je na něm, zda naši pomoc využije, či nikoliv.
Ze zkušenosti můžeme říci, že valná většina
klientů se rozhodne terapii podstoupit a výsledky pozorují brzy sami. Svědčí o tom i skutečnost, že nemalá část našich klientů přichází
právě na základě doporučení svých známých,
rodinných příslušníků či dokonce lékařů, kteří
s námi spolupracují.
To je pozitivní tečka na závěr, děkuji
za rozhovor.
Bc. Daniela Lišková

Nejvíce využíváme
DOBROMYSL. Je to terapie
s heslem „Dobře myslet,
dobře se cítit“. Vyvinuli ji
během 9 let praxe přímo
terapeuti Oázy klidu
a vychází z našeho
přesvědčení, že všechny
nemoci začínají „v hlavě“.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce a Komisi pro mládež
a seniory za dárek a blahopřání k narozeninám.
Helena Fleischmannová
Děkuji paní starostce, Městskému úřadu
Stochov, přátelům a rodině za blahopřání‚
a dárek k narozeninám.
Květuše Frolíková
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové, paní Suprunové a Městskému úřadu
ve Stochově za blahopřání a dárky k mým
narozeninám.
„Dobré jsou růže, trny jsou zlé, zahradou
života každý nás jde. Varuj se šrámů, co dlouho
se hojí, miluj lidi, co za to stojí“.
Věra Maierová
Děkuji paní starostce paní Ing. Stanislavě
Fišerové a paní Janě Suprunové za přání,
dárek a osobní návštěvu mé maminky Jiřiny
Rajnyšové u příležitosti jejího životního jubilea.
Marie Vengrinová
Děkuji městskému úřadu
a starostce
Ing. Fišerové za přání a dárek k
sedmdesátinám.
Jiří Kožich
Děkuji městskému úřadu a paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové za milé blahopřání
k mým narozeninám.
Jitka Zábranská
Děkuji městskému úřadu za blahopřání k
mým narozeninám.
Jan Koleszár
Děkuji městskému úřadu, org. ČČK a Svazu
tělesně postižených ve Stochově, ale i přátelům
a známým, za milé blahopřání a dárky k mému
životnímu jubileu.
Božena Háblová
Dne 9. května 2013 přišla mezi nás paní
Zelenková za Komisi pro mládež a seniory a
přivedla s sebou paní učitelku Stiborovou ze ZŠ
ve Stochově. Paní učitelka se svými žákyněmi
z 1. třídy připravila moc hezké pásmo písniček
ke DNI MATEK. Děkujeme oběma za hezká
přání i malý sladký dárek. Děti, svými
písničkami i milými úsměvy, nás velice potěšily
a odpoledne svou přítomností nám zpříjemnily.
Maminky, babičky a prababičky
z Pečovatelského domu ve Stochově.
Děkuje p. J. Šindelářová

VZPOMÍNKA
4. června uplyne rok, kdy nám navždy usnula
Evička Hrušková, maminka, babička
a prababička. Vzpomeňte s námi.
Manžel Vladimír s rodinou
11. května uplynul jeden rok, kdy nás navždy
opustil Václav Špáňa. Vzpomeňte s námi.
Manželka s dětmi
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ITES spol. s r.o.

SŠSaŘ Stochov

Vážení občané,
blížíme se k závěru topné
sezóny 2012/2013, a proto je
již nyní nezbytné zahájit, nebo
alespoň detailně připravit jednotlivé akce směřující k údržbě
otopné soustavy ve Stochově.
Jakmile to počasí umožnilo,
přešli jsme ve vytápění na
útlumový systém a v závěru
měsíce dubna jsme zcela vyřadili noční vytápění objektů. Na
základě iniciativy občanů a po
dohodě se SBF MěÚ Stochov
jsme přehodnotili nastavení
topných křivek směrem k zatepleným a nezatepleným objektům. Tato změna ve výsledku bude znamenat opět snížení
dodávky tepla v tomto přechodném období.
V současné době již probíhá
jedna z hlavních činností směřujících k údržbě otopné soustavy, kterou je chemické čištění deskových výměníků tepla
v jednotlivých domovních předávacích stanicích. Práce probíhají v dopoledních hodinách,
kdy je dodávka tepla odstavena, tudíž nepocítíte žádný negativní dopad těchto prací.
Dokončení chemického čištění
je plánováno na počátek července.
Na plynové kotelně PK1 bylo
provedeno pravidelné posezónní ošetření zdrojů tepla a závada zjištěná na kotli č. 2 byla
následně odstraněna. Všechny
kotle byly zrevidovány a jsou
připraveny na další topnou
sezónu. Na plynové kotelně
nás čeká v dohledné době
ještě oprava hlavního komínového tělesa. Nyní zde provádíme práce charakteru drobných
oprav( nátěry, výmalby...)
a ihned po úplném odstavení
vytápění zahájíme plánované
údržbářské práce. O průběhu
letní údržby vás budu informovat v dalších číslech měsíčníku.
L. Foubík, vedoucí provozu
Stochov, ITES spol. s r.o.
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOVSKÝM
OBČANŮM

•

Střední škola služeb a řemesel Stochov mimořádně nabízí:
•
Vzdělávání pro dospělé
Dne 14. června 2013 zahajujeme pilotní ověření rekvalifikačního vzdělávacího programu Manipulační práce se zbožím
ve skladu (66-007-E) v rámci projektu UNIV 3 kraje (příprava
na získání profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb.).
Cílem tohoto rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky a na řádný
výkon této profesní kvalifikace v praxi. Účastníkům vzdělávání
poskytneme zdarma odborné znalosti a praktické dovednosti,
které jsou spojeny s manipulačními pracemi se zbožím
ve skladu.

•

Pravděpodobně začátkem října 2013 nabídneme další rekvalifikační programy v rámci projektu OP VK Tvorba vzdělávacího
programu Kuchař – číšník:
Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H)
Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H)
Příprava minutek (kód: 65-004-H)
Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H)
Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H)
Programy opět budou zcela zdarma, po jejich absolvování
a složení zkoušky obdrží absolvent osvědčení.
V případě zájmu více informací najdete na www.sousto.cz nebo
telefonicky: 312 651 269, linka: 114 – Ing. J. Pichová, linka 134
– A. Miklánková, nástěnka u stochovské lékárny.
Volná místa pro žáky do prvních ročníků oborů
vzdělání:
obory s výučním listem: klempíř, zedník, instalatér (stipendium
po celou dobu studia);
dále: operátor skladování kadeřník, kuchař-číšník
obory s maturitní zkouškou: hotelnictví-turismus, kosmetické
služby, gastronomie
nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů,
zakončených výučním listem podnikání v denní formě studia
Návštěva školy možná kdykoliv po předchozí dohodě na skola@sousto.cz nebo tel. čísle 312 651 269.

•

děkovný dopis za účast za
profesionální vystupování,
odbornost, ochotu a pracovní nasazení našich
žáků oboru Hotelnictví při
zajištění cateringové služby při plesu ve Státní opeře v Praze
ocenění úspěšných žáků
a studentů za reprezentaci
Středočeského kraje na
soutěžích a přehlídkách ve
školním roce 2011/2012“
v loutkovém divadle Lampionv Kladně
děkovný dopis ředitelky
Domova seniorů v Novém
Strašecí PhDr. M. Jůnové za provedení stavebních úprav a rekonstrukci
zahrady v novostrašeckém Domově seniorů,
který je také provozovatelem Alzheimercentra Pohoda.

•

Střední škola služeb a řemesel Stochov prezentuje výsledky své činnosti z poslední doby:
•
3. místo v celostátní soutěži žáků tříletého učebního
oboru KLEMPÍŘ Lukáše ŠOTTNÍKA a Davida SZABA
při VII. ročníku Mistrovství České republiky klempíř
s mezinárodní účastí v odborných dovednostech žáků
středních škol oboru klempíř, které se uskutečnilo od
středy 24. do pátku 26. dubna v Brně
•
3. místo v regionální soutěži žáků tříletého učebního
oboru INSTALATÉR Martina Petrika a Jakuba Kounovského v Lysé nad Labem
•
3. místo v soutěži kuchařů, cukrářů a číšníků žákyně
tříletého učebního oboru Kuchař - číšník Kateřiny Větrovcové v Praze Klánovicích, pořádané Asociací
kuchařů a cukrářů v Praze Klánovicích

Střední škola služeb
a řemesel Stochov
ZVE ŠIROKOU
VEŘEJNOST:
na 4. ročník Přeboru
České republiky
stavebních škol v in - line
bruslení, který se koná
dne 11. června 2013
v dopoledních hodinách
na in – line dráze
ve Sportovních areálech
města Stochova.
Přijďte strávit příjemné
dopoledne a podpořit
naše soutěžní družstvo.
Ing. Jaroslava Pichová,
ředitelka SŠSaŘ Stochov
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VÝSTAVBA STOCHOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ (2)
Ještě než začnu o tuchlovickém dole, dlužím čtenářům omluvu a
opravu. Na obrázku z minulého čísla je
samozřejmě namalována železniční trať
státní dráhy, vlečka by měla být schována pod stromy vlevo od ní. A nyní se
můžeme věnovat mnohem mladší historii tuchlovického dolu.
Ta se začala psát v roce 1938,
kdy správní rada Pražské železářské
společnosti rozhodla o založení nového
dolu v Tuchlovicích, který měl nahradit
úbytek těžby ostatních dolů společnosti
v této oblasti (Ronna a Theodor). Tehdy
se předpokládalo, že bude dokončen
v letech 1943 až 1945 a jeho životnost
byla spočtena na 40 let. S hloubením
jámy se začalo 10. února 1941 a skončilo 30.10.1943 v hloubce 480 m (na
snímku je původní dřevěná těžní věž,
která byla nahrazena novou až v první
polovině padesátých let 20. století). Do
konce roku 1945 byl ještě vyražen spojovací překop na sousední Vaňkovku.
V dubnu 1946 pak byl důl přejmenován
na důl Nosek (po tehdejším ministru
vnitra Václavu Noskovi). Nosek, na rozdíl od dolu Anna, žádnými dramatickými
změnami jména neprošel (nepočítáme-li
drobné kosmetické úpravy názvu), druhou a poslední změnou bylo až po roce
1989 přejmenování na důl Tuchlovice.
Těžba na dole byla ukončena v roce
2002 a v roce 2004 byla dokončena
demolice všech povrchových zařízení.
Upřímně řečeno, když jsem poprvé viděl
tu prázdnou prostoru, bylo mi z toho tak
nějak divně.
Kromě toho, že byl tehdejší
důl Nosek vlastní příčinou výstavby
stochovského sídliště, dotkl se našeho
města i jinak. Důl byl lanovkou spojen
s dolem Anna v Rynholci a toto technické zařízení, ač přímo nezasáhlo na katastr města (lanovka vedla kolem Slovanky těsně za hranicí katastru po pozemcích Tuchlovic, Lán a Vašírova) si
mnozí starší občané docela určitě
v paměti ještě vybaví. Já sám byl tehdy
malý kluk a nejvíc mě fascinovaly
„přejezdy“ lanovky přes silnice – přes
lánskou těsně nad Slovankou a přes
„karlovarku“ v blízkosti dolu Anna. A
nelze samozřejmě pominout i tragickou
událost z roku 1960, kdy na dole zahynulo při důlním požáru 20 horníků,
z nichž byla celá řada i z našeho města.
Takže bychom měli za sebou
stručnou historii obou šachet, s jejichž

osudy byly svázány osudy i většiny našich
obyvatel. Než ale došlo k zahájení vlastní
výstavby sídliště, došlo k realizaci dvou
menších akcí – k výstavbě sídliště na
Slovance a k výstavbě tzv. malého sídliště
na východním okraji Stochova. Dejme teď
slovo stochovskému kronikáři Stanislavu
Koulovi, který výstavbu na Slovance popisuje následovně (Pamětní kniha obce
Stochova, I. díl, str. 205):
„Počátkem roku 1949 bylo
započato s plánovanou výstavbou sídliště na Slovance. Výstavba sídliště
byla ovlivněna potřebou bytů především pro horníky dolu Čsl. armády
v Rynholci a také pro zaměstnance
elektrárny Rynholec. Výstavba tohoto
malého sídliště byla dokončena v roce

1950. Postaveno bylo 13 domů, každý
dům má 4 byty, celkem tedy 52 bytových jednotek.
Budovy na tomto sídlišti jsou
označeny čísly popisnými od 122 až
134.“
Informace je vyčerpávající a
vlastně by k ní ani nemělo být co dodat.
Snad jen to, že domy v tomto sídlišti
postavené ve třech řadách jsou dvou
typů – první typ je dům se zvláštním
vchodem do každého bytu (dva vchody
zepředu a dva z boku, jedná se o tři domy ve spodní řadě a o čtyři domy v řadě
horní), druhým typem jsou domy se společným vchodem (pět domů v prostřední
a jeden v horní řadě), jimž se přezdívalo
„rakušáky“ nebo také „heraklitové domy“.
Kde vzalo toto pojmenování původ, to
netuším ani v nejmenším, ale možná si
na to vzpomene některý čtenář – pamětník a pak se od něj nechám velice rád
poučit. Pro mne jako kluka bylo daleko
důležitější dělení
na „dolňáky“ a
„horňáky“, mezi nimiž plály neustálé
půtky a soupeření. Ať už sportovní nebo
klasické klukovské pranice. Nutno ale
poznamenat, že při pozdějších potyčkách s partami z nového sídliště na Stochově jsme vždycky drželi vzácně pospolu. Letecká fotografie z roku 1953
nám názorně ukazuje sídliště na Slovance ještě před tím, než byly postaveny
nové rodinné domky v dnešní Nerudově
ulici pod nádražím.
A dejme opět slovo stochovskému kronikáři (Pamětní kniha obce
Stochova, I. díl, str. 219):
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VÝSTAVBA STOCHOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ (2)
„Po dokončení výstavby bytových jednotek
na sídlišti Slovanka se započalo se stavbou rodinných
domků v roce 1950-1951 na východní straně Stochova
směrem ke hřbitovu. Celkem bylo postaveno těchto
poměrně malých domků 49. Jsou to domky o 2 až 3
místnostech, z nichž 3. místnost je v podkroví. Postaveny jsou v určitých vzdálenostech od sebe, u každého
domku je zahrádka a tvoří samostatné malé sídliště č.
II. Stará obec je označena číslo I. Tyto domky jsou
očíslovány pop. čísly od 135 až 183 a obývají je zaměstnanci dolu Nosek a také dolu Čs. armády.
V roce 1957 byly domky odprodány rodinám v nich
bydlícím a to za částku 37.000 Kčs podle kupnoprodejní smlouvy. Další smlouvou, když se nabyvatel zavázal
pracovat na dole 15 let, tj. od roku 1953, se kupní cena
snižuje o 1/3 pořizovací ceny domku.“
Čtenář zajisté tuší, že tento zápis se týká tzv.
„malého sídliště“, jak se mu mezi našimi občany říkalo. Zde
opravdu není skoro již co dodat, jen bych snad podotkl, že původní domky byly identické s domky postavenými vedle nacisty vypálených
Lidic. A ze stejné letecké fotografie jako výše, je i záběr na tuto část našeho města (dnešní ulice Nová, severní části ulic B. Němcové a Na
dolíkách a východní část Dlážděné ulice).
Karel Beran

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STOCHOV
Sladkou turistickou vycházku ve Stochově
z cukrárny do cukrárny pokazil déšť
Na dobrý nápad
přišli manželé Alena
a Otta Kirpalovi,
majitelé cukrárny
Bambuča kafe ve
Stochově a v Novém Strašecí. Ve
spolupráci s KČT
Stochov připravili
na sobotu 18. května turistickou vycházku ze Stochova
do Nového Strašecí, ale i naopak.
Jenže deštivé sobotní ráno pokazilo
radost jak zájemcům o tento netradiční turistický pochod, tak organizátorům
z Bambuča kafe a turistům z KČT Stochov. Po krátké poradě v cukrárně bylo rozhodnuto vyčkat, a až se obloha vyjasní, vysvitne sluníčko, přeci jen se vydat na
připravené trasy v délce 5, 5,5 a 10,5 km.
Každý účastník obdržel na startu cukrářskou vandrkartu s razítkem, na cestu láhev
s vodou a turistické zdrávi došli. Sladké turistické vycházky se zúčastnilo celkem
25 spokojených zájemců, na které v cíli čekala slíbená sladká odměna
v podobě zmrzliny a nebo jablečného závinu. Tato akce nebyla jistě poslední
a určitě se jí zúčastní i Petr Zin z Nového Strašecí, který se s číslem 1 vydal
na cestu ráno a déšť mu nevadil. Nashledanou příště a za lepšího počasí.
Václav Čížek, Stochov

V sobotu 11. května se pochodovalo
v Družci
Obec Družec s
KČT Stochov, ve
spolupráci se ZŠ a
MŠ Družec uspořádala 21. ročník pochodu pro zdraví.
Od 8.30 hod., kdy
začala na hřišti Sokola Družec prezentace, přicházeli a
přijížděli na tuto vyhlášenou akci zájemci, aby se
vydali na trasy 10, 13 a 17 km, cykloturisté pak 21,
29 a 35 km. V 10.00 hodin, kdy končila prezentace,
ohlásili pořadatelé účast 410 turistů a 72 cyklo.
Počasí nebylo sice pravé turistické, ale krátký
drobný déšť nikoho nezarmoutil. Na trasách pochodu byly pro dospělé a děti připravené pohádkové kontroly a soutěže a nechybělo ani občerstvení
s alkoholickými a nealko nápoji a hlavně s opékanou klobásou. Vodníci, vodní víly, čarodějnice, ale i
zdravotní sestry orazítkovali každému pochodnický
popis tras, za který v cílí každý obdržel diplom,
buřta a propisku, kterou věnoval Dr. Libor Rouček,
patron a přímý účastník této akce. Jarní turistická
Družecká šlápota se opět vydařila, a tak nashledanou v Družci v prosinci na zimní Družecké šlápotě.
Václav Čížek
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33. ROČNÍK PŘESPOLNÍHO BĚHU O KRUŠOVICKÝ SOUDEK
33.ročník s rekordní účastí, ale za mrazivého počasí
Letošní zima kralovala velmi dlouho a zdálo se, že se jen tak lehce své
vlády nevzdá. Vždyť o velikonocích bylo více sněhu, jak o vánocích,
některé děti běhaly dopoledne s pomlázkou a jiné zase sáňkovaly a
čekaly netrpělivě na teplé a slunečné počasí, aby se mohly pochlubit s
dopravními prostředky, které obdržely pod stromeček. Nejinak tomu bylo i
na trase přespolního běhu O krušovický soudek, kde dlouho ležel sníh a
tak obavy pořadatelů o kvalitu trati byly na místě. Vše se v dobré obrátilo,
teplé počasí se dostavilo a polní a lesní cesty včas vysušilo. Jen na lesních pěšinách bylo nutné odstranit popadané větve. Krásné slunečné
počasí vydrželo až do čtvrtka 25. dubna, ale postupně se ochlazovalo a v
neděli před startem už bylo velmi chladno. Teploměr na stochovské
sokolovně, kde probíhala prezentace závodu, ukazoval pouhých 6° C a
chvílemi i mrholilo. Než si pořadatelé připravili vše potřebné k prezentaci,
dostavili se do sokolovny první účastníci závodu a za nimi další a další.
Kolik jich asi bude a odolá loňský rekord 207 běžců? Domnění, že jsme se
v loňském roce poučili, doplnili chybějící startovní čísla, zařídili vše
potřebné a tak nás nemůže nic překvapit, bylo chybné. Závodníků přibývá,
jako 17. v pořadí se hlásí Petr Zámostný a stává se jubilejním třítisícím
mužem na startu závodu a v 8.45 už loňský účastnický rekord padl.
Poslednímu přihlášenému závodníkovi bylo přiděleno číslo 269 a to ještě
napsané na papíře. Je až obdivuhodné jak „soudek“ táhne. Poslední dubnová neděle patří jen tomuto závodu a na Stochov přijíždějí závodníci z
cele naší vlasti, současní i bývalí reprezentanti. Na startovní čáře u
památného dubu sv.Václava se potkávají držitelé medailí z mistrovství
světa a Evropy a vedle nich prostí amatéři, vyznavači běhu v přírodě
různého věku. Letošní vítěz Honza Mrázek, který patří mezi elitu českých
orientačních běžců, je v širším kádru reprezentace a v roce 2001 se stal
juniorským mistrem světa ve štafetách v maďarském Miskolci. Zúčastnil
se i letošního pražského Hervis půlmaratonu a časem 1:09:56 byl čtvrtým
nejlepším českým závodníkem. Druhé místo obsadil Jakub Schoř ze
Slavoje Pacov, účastník mistrovství české republiky v krosu a v půlmaratonu. Třetí v této kategorii se umístnil mladý, teprve devatenáctiletý,
nadějný Tomáš Pucholt ze Sokola Unhošť. V kategorii B muži 40 až 49
let zvítězil Serbessa Mulugeta, mezi závodníky nazývaný Mireček, lékař ortoped z Týnu nad Vltavou. Hned za ním doběhl Michal Kovář z TJ
Slavoj Pacov, který si v březnu v Bratislavě utvořil osobní rekord v maratonu časem 2:34:00. Dalším vynikajícím závodníkem, který skončil

na 3. místě je Ervin Beshir z SK Zdice. Ze závodníků
v ostatních veteránských kategoriích musíme připomenout
Pepu Podušku z AC Tepo Kladno, Jirku Malého z AC Česká
Lípa a nejstaršího účastníka letošního ročníku Láďu Tlustého
z Maratón klubu Kladno, který ve svých 73 letech doběhl do
Krušovic za 2:15:46. Potěšující je účast pěti závodníků ze Stochova. Jedním z nich je Václav Klos, který v kategorii mužů 50
až 59 let se umístnil časem 1:28:09 na 5. místě. Václav běžel
soudek již devětadvacetkrátkrát, poprvé v roce 1985 a od této
doby nevynechal ani jeden ročník. A ještě jedna zajímavost
v letošním ročníku. Pavel Kratina,zvaný Hop, je účastníkem
letošního ročníku přejezdu České a Slovenské republiky na
kolech, a protože je stálým účastníkem „soudku“ a o závod
nechtěl přijít, tuto cykloakci přerušil a po doběhnutí do Krušovic
pokračoval dále na Slovensko. Letošního ročníku se zúčastnilo
také 50 žen ve třech kategoriích. Nejmladší kategorii vyhrála
Soňa Rybáčková z Maratonklubu Kladno. V kategorii nad 35
zvítězila Markéta Hospodarzová z Praha-Řepy, která současně
posunula traťák této kategorie na kvalitních 1:27:29 a v kategorii nad 50 nestárnoucí bývalá reprezentantka ČSSR Karla Mališová z USK Praha, která ve svých 53 letech doběhla v čase
1:39:29. A vůbec poprvé v historii závodu se na startu objevila
žena ze Stochova. Vlastně hned dvě – Lenka Zíková a Olga
Mikulcová. Krušovický soudek je dnes už velmi známým závodem. Rekordní účast 269 závodníků to jen dokazuje. Pro
pořadatele je to ale velmi náročný závod, jak fyzicky tak psychicky. Celá trasa závodu se musí před závodem zkontrolovat,
označit, odklidit napadané větve apod. Druhá stránka tohoto
závodu je počet lidí, kterých stále přibývá a finančních dotací je
málo. Běh je závodníky kladně hodnocen i pro své zázemí.
Je to díky sponzorům a hlavně díky Královskému pivovaru
Krušovice. Pořadatelé ze Sokola Stochov-Honice a KČT Stochov prosí všechny ty, kterým není tento závod lhostejný,
a měli by zájem se jakoukoliv finanční částkou podílet na
zajištění dalších ročníků – ozvěte se! Za to vám předem děkujeme.
Václav Čížek, Jan Smital

V neděli 28.4.2013 se vydalo od památného dubu sv. Václava do Krušovic
269 závodníků

Na stupních vítězů
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STOCHOVSKÝ TÝM - FS SOKOL STOCHOV - PEČKY
Stochovský tým utrpěl potupnou porážku v Českých Budějovicích
pořadí

Tým

1. WIP Reklama Dobrá Voda
2. BHC Dragons Brno

Z

V

R

P

Skóre

4

4

0

0

58 : 23

Inkasované
góly
v jednotl.
duelech
322 : 185

6

4

0

2

64 : 46

400 : 386

8
6

B

8

3. SHL SDS EXMOST Brno

4

3

0

1

53 : 26

354 : 246

4. Šprtmejkři Ostrava A-One

4

3

0

1

45 : 32

275 : 184

6

5. Doudeen Team

4

3

0

1

36 : 33

235 : 224

6

60 : 57

391 : 311

6
6

6. BHK Orel Boskovice

6

3

0

3

7. SHC Bizoni Uherčice

6

3

0

3

54 : 59

377 : 416

8. BHC AB STAIN Most

6

3

0

3

54 : 61

353 : 361

6

9. FS Sokol Stochov-Pečky

6

1

0

5

46 : 75

344 : 495

2
1
1

10. Prague NHL

4

0

1

3

27 : 59

225 : 363

11. BHL Zekatel Žďár n.S.

6

0

1

5

49 : 75

395 : 500

Odehrané zápasy:
FS Sokol Stochov-Pečky - SHC Bizoni Uherčice

6 : 12

(57 : 66 )

FS Sokol Stochov-Pečky - Šprtmejkři Ostrava A-One

11 : 13

(52 : 85 ) 1 Prokop

FS Sokol Stochov-Pečky – Doudeen Team

6:9

(48 : 65 )

FS Sokol Stochov-Pečky – BHC AB STAIN Most

11 : 9

(71 : 67 ) 1 Prokop

FS Sokol Stochov-Pečky – BHK Orel Boskovice

7 :12

(50 : 83 ) 3 Prokop

FS Sokol Stochov-Pečky – WIP Reklama Dobrá Voda u Č.B.

5 :20

(71 : 67 )

Další kolo je na programu 8.6.2013 na Stochově, kde vyzveme nejprve prozatím druhý tým tabulky Dragons Brno a následně v derby SHL
Praha.

Dosavadní tabulka produktivity v nejvyšší soutěži billiar hockey šprtec 2013:
Jméno

Z

V

FOLTÝN Jaromír jun.

25

10

NAVRÁTIL Petr

21

FOLTÝN Jaromír sen.

R

P

Skóre

B

+/-

3

12

67 : 84

23

-2

6

7

8

36 : 55

19

-2

16

6

3

7

34 : 45

15

-1

PROKOP Štefan

18

5

5

8

41 : 56

15

-3

ZDENEK Robert

20

6

3

11

46 : 69

15

-5

TŮMA Václav sen.

13

5

3

5

29 : 33

13

0

NAGY Jiří

19

4

4

11

39 : 63

12

-7

TŮMA Václav jun.

7

2

0

5

17 : 26

4

-3

ŠÍMA Pavel

7

0

1

6

20 : 54

1

-6
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REKLAMY A INZERÁTY
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

V bazénu Tuchlovice

!!! STŘECHY!!!

Středa 20,00 hod. 21,00hod.
Čtvrtek 18,00 hod. - 19,00 hod.
Sobota 19,00 hod. - 20,00 hod.
Bližší informace a objednávky na tel.: 776 202 138

VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken

Web: www.aquarobic.cz

a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme
∗

Elektrické kotle

∗

Přímotopné panely

∗

Elektrické přípojky

∗

Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal

∗

Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony

∗

Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

∗

36 měsíců záruka
F. Bečka

J. Kindl

M.Vodička

312/244089

312/658202

312/651893

602/155815

606/823732

602/332279

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

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně
lakování
Auto-elektrika – prodej
baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i 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

INFORMACE

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
6/2013 bylo vydáno ve Stochově dne 6.6. 2013. 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: Bc. Daniela Lišková tel.: 312 651 243 email:stochov@stochov.cz, Jan Houžvic tel.:
731 060 115 e-mail: jahou@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 Bc. Daniela Lišková. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailové adrese kteréhokoliv redaktora nebo
písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme, aby jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel. číslo). Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit
příspěvky, jejichž věrohodnost nelze dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce, do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci.
Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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Vážení občané,
ve snaze o zlepšení služeb poskytovaných v rámci SAMS se snažíme sledovat i to, jak se k problematice zajištění sportovního vyžití staví
ve srovnatelných městech v blízkém i širším okolí. Chtěli bychom pro vás průběžně připravovat seriál příspěvků, v nichž vám budeme přibližovat možnosti sportovního vyžití a jeho zajištění v menších městech ČR. V tomto čísle měsíčníku vás seznámíme se sportovními možnostmi v malém východočeském městě Miletín, které je mimochodem rodištěm básníka Karla Jaromíra Erbena. Příspěvek vznikl ve spolupráci se samosprávou zmíněného města v jičínském okrese.
Bc. Tomáš Zajíc
Sportovní areály města Stochova, vedoucí organizační složky
V rodišti známého českého básníka Karla Jaromíra Erbena, které
je v současné době osídleno téměř devíti stovkami stálých obyvatel, patří sportovní areál k hojně užívaným místům. Místní Sportovní klub, jehož historie sahá
do meziválečného období, je v současné době tvořen fotbalovým oddílem, oddílem stolního tenisu, oddílem tenisu a nově i cyklistickým oddílem Prasklým řetězem a Extreme sports, díky kterému v areálu SK vyrostla v roce 2010 U-rampa.
V registrovaných soutěžích se svými soupeři zápolí fotbalový oddíl, který reprezentují mužstva „A“ muži v I.B třídě Královehradeckého kraje, „B“ muži v okresní
soutěži Jičínska a družstvo mladších žáků v okresním přeboru Jičínska. Krom
fotbalistů svádí souboje se svými soky i stolní tenisté, muži „A“ a „B“ v okresních
soutěžích a mužstvo dorostu. Ostatní oddíly provozují svoji činnost především pro
svůj dobrý pocit z pohybu.
Sportovní areál, který je tvořen sokolovnou, fotbalovým hřištěm
s atletickým oválem, 2 tenisovými a 2 volejbalovými kurty, U-rampou
a hřištěm s umělým povrchem spravuje město Miletín, které je zároveň i vlastníkem budovy, ve které se nachází sokolovna. Tu město
získalo v loňském roce od České obce sokolské, která bohužel nereflektovala dřívější výzvy SK či města na odkup a nemovitost prodala až pod tíhou neutěšeného stavu budovy. SK ve spolupráci
s městem se snaží získat dotaci k rekonstrukci objektu.
Provoz sportovišť je financován z podstatné části městem.
To krom materiální pomoci – sekání fotbalového trávníku, sekání
travnatých břehů v areálu, opravy budovy, sportovnímu klubu přispívá i na činnost financemi. Nutno však podotknout, že na provozních
nákladech se podílí i fotbalový oddíl, který v rámci SK hospodaří
s největším objemem peněžních prostředků. Bez pomoci města,
především té materiální, by se jen těžko dala udržet kvalita služeb,
kterou sportoviště nabízejí. Trávník na fotbalovém hřišti patří široko
daleko k nejlepším hracím plochám a to především díky starostlivé péči
všech zainteresovaných. Jeho kvalitu doufáme ještě zvýší automatický
závlahový systém, který byl instalován v říjnu 2012 a na jehož investici
se podílel FAČR z dotačního titulu „Zelený trávník“ a město Miletín, kde
zastupitelé schválili vedle běžného příspěvku na činnost i příspěvek
na nedotační část investice.
Tento systém provozu chodu sportovního areálu v Miletíně je postaven na velmi dobrém vztahu města s tímto zájmovým oddílem. Sportovní klub na oplátku je nápomocen městu při organizaci tradičních akcí,
k nimž patří miletínská pouť, Svatojakubský jarmark, dětský maškarní
bál a ostatní, kde se využije každá volná ruka pro dobro věci.
Bc. Ondřej Machačka, město Miletín
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Odstávka Sportovní haly
Stejně jako v předchozích letech proběhne i tento rok odstávka Sportovní
haly Stochov, a to v termínu od 22. července do 4. srpna.

Soukromá mateřská, základní a střední
škola Slunce, o.p.s. - Vládce nebes

Turnaj v Badmintonu
14. 4. 2013 se ve Sportovní hale uskutečnil další Badmintonový turnaj pro
amatéry. Turnaje, bez rozdílu pohlaví a věku, se zúčastnilo celkem 11 hráčů,
(z toho 2 ženy a 9 mužů). Hrálo se ve dvou skupinách na dva vítězné sety,
beze ztrát, do 11 bodů. Z každé skupiny postupovali čtyři hráči. Osm postupujících poté hrálo vyřazovacím systémem. Celý turnaj vyhrál Jaroslav Jedlička,
který ve finále porazil 2/0 na sety Kamila Hladkého. Třetí místo obsadil Ivo
Zajíc. Nejúspěšnější ženou byla Jana Krobová.

Žáci stochovské školy Slunce se přihlásili do hry
s tajuplným názvem „Vládce nebes“. Časopis „ABC“ poslal
dětem přílohu s různými modely papírových vlaštovek.
Každý si vybral, složil, případně dozdobil jednoho „vládce
nebes“ a souboj mohl začít.
Ve čtvrtek 16. května se konal ve stochovské sportovní
hale školní turnaj, všichni splnili úkoly dané pravidly soutěže. Nechyběly ani hody z invalidního vozíku. Videozáznam
tří nejlepších výkonů byl odeslán organizátorovi soutěže.

Beach hřiště, volejbal a nohejbal
Přijďte si ve dnech 24. až 28. června zahrát na Beach hřiště nebo na antukové kurty pro volejbal a nohejbal a dostanete 30% slevu! Na Beach hřišti
je možné hrát volejbal, fotbal a tenis. Beach tenis je hybridní sport, který je
nejčastěji popisován jako směsice tenisu, plážového volejbalu a badmintonu.
Hraje se na klasickém beachvolejbalovém hřišti nebo také na improvizovaných
hřištích.
Více o možnostech využití Beach hřiště najdete na www.sportstochov.cz.
Bc. Tomáš Zajíc
Sportovní areály města Stochova, vedoucí organizační složky

Radost z akce měli nejen účastníci, ale i vedoucí Sportovních areálů města Stochova. Děti spolu se svými učiteli
prožily hezké dopoledne plné pohybu a napětí, děkují
za tuto možnost a těší se na další spolupráci.
Mgr. Zdeňka Kreuzmanová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 29. dubna 2013 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítaní občánků.
Místostarostka Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města Stochova 5 holčiček
a 2 chlapečky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Kristýnu Suchou, Andreu Jirků, Žanetu
Kynclovou, Lindu Šimkovou, Doru Fejsákovou, Pavla Kováře a Jindřicha Špačka.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 651 243
Fax:
(+420) 312 651 464
E-mail:
stochov@stochov. cz

Foto k těmto
fotografiím dodala
Lenka Suchá

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 10. května 2013 oslavila 92. narozeniny paní
Věra Maierová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí byly popřát starostka města Ing. Stanislava
Fišerová, MPA a paní Jana Suprunová, Komise pro
mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let
hodně zdraví.

Redakce NMS

