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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
ZPÍVÁNÍ V BAMBUČE
V průběhu právě uplynulého školního roku uskutečnila Základní
umělecká škola Stochov v místní cukrárně tři pěvecké podvečery
svých žáků. Dovolte mi touto cestou poděkovat paní učitelce
Naděždě Chrobákové za přípravu pěveckých vystoupení, dále všem
ostatním pedagogům i žákům ZUŠ, kteří k uskutečnění jakkoli
přispěli, ale především manželům Kirpalovým za ochotu zpřístupnit
prostory Bambuči mimo otevírací dobu a za nabídku občerstvení.
Předběžně jsme domluveni na podobné spolupráci i v dalším
školním roce a už teď se na ni těšíme.
Za ZUŠ Kamila Barochová

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych 1mto poděkovala všem
příbuzným a přátelům, kteří mně přáli
a obdarovali při příležitos2 mého
kulatého životního výročí. Zejména
bych ráda poděkovala představitelkám
města,
paní
starostce
Ing. Stanislavě Fišerové, MPA a paní
Janě Suprunové za milý dárek a krásné
chvíle, které se mnou strávily při
oslavě.
Milada Lindauerová
Děkuji Městskému úřadu ve
Stochově a Komisi pro mládež a
seniory - paní Urbanové za blahopřání
a dárek k mému životnímu jubileu.
Pavel Dezort
Děkuji starostce Městského úřadu
Stochov, paní Ing. Fišerové, Komisi pro
mládež a seniory Stochov, organizaci
Svazu
tělesně
pos2žených
ve
Stochově a všem členkám Babince I.
za blahopřání k mému životnímu
jubileu.
Pavla Koptová
Děkuji městskému úřadu,
paní
starostce Ing. Fišerové a Komisi pro
mládež a seniory, za blahopřání
k narozeninám.
Miloslav Maxa
Děkujeme paní starostce a Městskému úřadu Stochov za přání k narozeninám.
Franšek Novotný, Jarmila Dörﬂerová
Děkuji městskému úřadu za dárek
a přání k mým narozeninám.
Arnošt Polák
Děkuji MÚ, paní starostce Ing. S.
Fišerové, ČČK p. Bradáčové a Svazu
tělesně pos2žených p. Sáčkové, dále
přátelům a známým, za milá
blahopřání a dárky k mému životnímu
jubileu.
Jiří Ulman, Zborovská 269
Děkuji paní starostce a Komisi pro
mládež a seniory za blahopřání
a dárek k narozeninám.
Drahoslava Jiravová
Děkuji městskému úřadu, paní
starostce a Komisi pro mládež a
seniory za dárek a blahopřání k
narozeninám.
Helena Macounová

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 4

VÝSTAVBA STOCHOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ (3)
A teď se už konečně dostáváme
k vlastní výstavbě sídliště, jež tvoří
dnes základní část města. A opět nahlédněme do kroniky, v níž je počátkům výstavby věnována samostatná
část zápisu (Pamětní kniha obce Stochova, I. díl, str. 217-222):

Výstavba sídliště
pro horníky
„… K zajištění stálých pracovních sil
pro důl Nosek byla projektována výstavba hornického sídliště. Původně
mělo být vybudováno v Lánech. Tam
byl také celý projekt sídliště v roce
1949 vystaven ve výkladní skříni obchodu Dědiče. K realizaci projektu
nedošlo údajně proto, že výstavba by
narušila ráz letního sídla presidenta
republiky v této obci.
Jako nejvhodnější místo pro výstavbu sídliště byl pak určen Stochov, který má tvrdý podklad a není
a ani v budoucnu nebude poddolován.
Stavební obvody na Stochově byly
vyhlédnuty a schváleny výměry KNV
Praha dne 8. června a 27. října 1950.
Těmito výměry a invesčním úkolem, který byl schválen plánovacím
referátem KNV Praha dne 1. prosince
1952, se řídila výstavba sídliště. Při
tom byl ve staré obci zachován původní její zemědělský charakter. Výstavbou hornického sídliště se struktura
obyvatelstva změní z původně zemědělského na městský.
Celkem bude zastavěna plocha 45 ha
(včetně staré obce), z toho připadá 8,7
ha na komunikace.
Náklady na výstavbu sídliště jsou
podle
projektu
stanoveny
na
182.448.400 Kčs.
Výstavbu sídliště prováděl n.p. Pragostav Praha, později přejmenovaný
na n.p. Průmstav.
Generálním investorem výstavby
sídliště je Sdružení kamenouhelných
dolů Kladno.
Přímým investorem všech pozemních
staveb byl MNV Stochov. Koncem roku
1953 však investorství vodovodu a
kanalizace převzala Krajská vodohospodářská služba a MNV měl jen na
tyto práce dohled.
Od 1. ledna 1955 podle rozhodnu/

Ministerstva místního hospodářství
v Praze převzal veškeré invesce
ONV Nové Strašecí.
V roce 1958 byla veškerá invesční
činnost sjednocena a převzata Krajským investorským útvarem v Praze.
…
Výstavba hornického sídliště na
západní straně obce označovaná č. III
započala v roce 1951.
Před/m
než
se
započalo
s výstavbou byl v roce 1950 proveden
průzkum zdrojů pitné vody. V okolí
Stochova a hlavně Honic byly provedeny na různých místech 4 průzkumné vrty. Větších zdrojů pitné vody
předpokládané k zásobování projektovaného sídliště nalezeno nebylo.
U nejsilnějšího zdroje vody na západní čás Honic v místech zv. „Na
sedničkách“ byl vybudován vodovod
s přívodem vody na sídliště.
Asi v polovině dubna 1951 začal
n.p. Pragostav budovat zde svá zařízení a také svoji závodní jídelnu, která byla otevřena 2. května 1951.
Jako první budova na novém hornickém sídliš byla stavba hornického učeliště s internátem pro 360 hornických učňů. Tato stavba byla zařazena do „Lánské akce“ a pracovalo
se na ní ve třech směnách. S betonáží
budovy se začalo 8. května a stavba
dokončena a předána 1. září 1951.
Ačkoliv budova byla postavena
v poměrně krátkém čase nebyl do
budovy zaveden přívod vody a vybudována kanalizace. Tyto práce byly
provedeny dodatečně a jen provisorně. Odpad kanalizace byl sveden do
blízkého opukového lomu Karla
Kroupy čp. 9, který byl nad sokolovnou. Tímto řešením vznikly další po/že. Za nějaký čas si občané v přilehlé
čás Honic stěžovali, že by pitná voda ve studních mohla být znehodnocována prosakujícími splašky. Dodatečně byl odpad sveden do kanalizační sítě a opukový lom zavežen.
Ještě v roce 1951 bylo rozestavěno
150 bytových jednotek typu T-12,
a to blok A, B, C, D, E, F, G a H, budovy bez ústředního topení.
Na stavbě sídliště zaměstnával n.p.
Pragostav přes 100 pracovníků

z nichž někteří byli ubytováni na
sále v 1. patře hosnce U Bechnerů
čp. 14, kde neopatrnos/ zavinili
vznik ohně v prosince 1952. Jedině
rychlým zásahem požárního sboru
a pracovníků Pragostavu bylo zabráněno zničení celé budovy.
Následujícího roku byly rozestavěné objekty dokončeny a započato se
stavbou dalších 180 bytových jednotek typu T-20, tj. 5 svobodáren
č. 210, 211, 212, 213 a 214, dále bl31 a 35. Současně byla zahájena
stavba závodní jídelny pro 1.200
osob, dnešní RaJ a provedena podstatná část kanalizace a vodovodní
sítě, kteréžto práce prováděl n.p.
Ingstav. Také provedena podstatná
část komunikační sítě v hrubě sjízdném stavu.“
Tady by bylo asi na čase kronikářovo vyprávění přerušit a trochu se
v celé věci zorientovat.
To, že se původně výstavba sídliště
plánovala v Lánech, je věcí snad dostatečně známou, alespoň mezi staršími spoluobčany. Proč k tomu nakonec nedošlo, dostatečně v kronice
osvětlil pan Koula. Možná by stálo za
poznámku, že v době kdy se sídliště
plánovalo, padl také údajně návrh na
přejmenování Stochova na Fučíkov.
Bylo to v době, kdy k podobným
změnám docházelo po celé republice
(viz z nejbližšího okolí Švermov, původně Hnidousy a Motyčín, ze vzdálenějšího Go2waldov, původně
a dnes už opět Zlín, na Slovensku
Nálepkovo apod.) a můžeme mluvit
o štěs7, že původní jméno Stochova
zůstalo zachováno. Ironie osudu
si zahrála i s 7mto zamýšleným názvem, neboť havíři, jak už to mezi
nimi bývalo zvykem, všechno obrá:li
v žert a tvrdili, že by to nakonec nebylo ani od věci, protože na našem
vršku opravdu pořád „fučí“ vítr. Věř
nebo nevěř, doklad k tomuto úmyslu
jsem nikde nenašel, ale jak se říká,
na každém šprochu pravdy trochu.
V ústním podání byla svého času
tato historka ve Stochově poměrně
dost rozšířená.
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VÝSTAVBA STOCHOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ (3)
Ze zápisu je nade vší pochybnost zřejmé, že první budovou
na sídliš byla dnešní budova čp. 187 v ulici Jaroslava Šípka,
Střední škola služeb a řemesel. Právě toto číslo popisné je
prvním, které bylo přiděleno v sídliš, předcházející čp. 186
bylo přiděleno stavbě v Nerudově ulici na Slovance. Jak kronikář poznamenal, byla vystavěna v rámci Lánské akce, která
byla vyhlášena tehdejším prezidentem Klementem Go0waldem v červenci 1949 při setkání s hornickými učni v lánském
zámku. Jejím cílem bylo zajist dostatek pracovních sil pro
rychle rostoucí těžký průmysl, především do hornictví a do
hutnictví. Akce zahrnovala nejen nábor, ale později v jejím
rámci probíhala i výstavba hornických učilišť a internátů, což
je nepochybně i náš případ. Vlastní plán této akce byl celostátně zahájen v dubnu 1951 a Československá pošta při té
příležitos vydala 12.4.1951 i dvě poštovní známky
s nominálními hodnotami 1,60 a 3,00 Kč. Zdá se ovšem, že
jich bylo vydáno habaděj, protože se dnes nabízejí na internetových aukcích za pouhé tři koruny. Vraťme se ale
k budově samé, jejíž začátek výstavby spadá právě do doby
zahájení výše zmíněného plánu. Již sama skutečnost, že byla
předána k užívání v rekordní době necelých čtyř měsíců

(samozřejmě, že ne v dnešním rozsahu), svědčí
o tom, že stavbě byla věnována mimořádná pozornost. Pozoruhodné ale je, že svému účelu sloužila v první fázi po výstavbě poměrně krátce.
O tom a i o jejích dalších osudech, ale až příště.
Karel Beran

VZPOMÍNKA
26. července tomu budou 3 roky, co dobrovolně odešel z tohoto světa náš milovaný Artur Loun. Kdo jste ho
měli rádi, vzpomeňte.
Babička Dvořáčková
10. června uplynul rok, kdy nás navždy opusla maminka, babička a prababička Hana Šindelářová. Vzpomeňte s námi.
Dcera Hana s rodinou
Dne 31.5. 2013 odešla navždy paní Květuše Pavlíková. Děkujeme všem za projevení upřímné soustras.
Rodina Pavlíkova
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FUTSAL NA STOCHOVĚ
Futsalová sezó na je tradič ně prodlouž ena turnajem, který se hraje na poč est jednoho ze zakladatelů tohoto sportu na
Kladensku – Memoriá lem Petra Slance. S! estná ct roč nı́ků tohoto turnaje se hrá lo ve Slané m, od loň ské ho roku je tato akce
poř ádá na v modernı́ stochovské sportovnı́ hale.
Letoš nı́ho roč nı́ku se zú č astnilo osm celků , které byly nalosová ny do dvou č tyř členný ch skupin. V nich se pak utkaly
systé mem kaž dý s kaž dý m dvakrá t, nejlepš ı́ dva celky postoupily do &iná lové skupiny, ostatnı́ mě ly hrá t o umı́stě nı́.
Ve skupině „A“ potvrdil roli favorita diviznı́ celek MCE Slaný , který ztrá cel body pouze dvě ma remı́zami. Př ekvapivý m
druhý m postupový m se stal ú č astnı́k nejniž šı́ okresnı́ soutě že FT Nové Straš ecı́, a to na ú kor ú č astnı́ka krajské ho př eboru
1. FC Slavoj Kladno. Jistota postupu pak př iš la po vý hř e nad stochovský m Meteorem a porá ž ce Slavoje od slá nské ho MCE.
Pro stochovské borce je ú č ast na turnaji velkou zkuš enostı́, majı́ zde mož nost zahrá t si se soupeř i ze soutě žı́ o tř i stupně
vyš šı́. Navı́c zisk bodu s diviznı́m celkem a vı́tě zem skupiny MCE Slaný je jistě cenný .

Konečná tabulka skupiny „A“
1. MCE Slaný

6

4

2

0

32 : 11

14

2. FT Nové Strašecí

6

3

1

2

19 : 18

10

3. 1. FC Slavoj Kladno

6

3

0

3

24 : 23

9

4. Meteor Stochov

6

0

1

5

6 : 29

1

Své suveré nnı́ postavenı́ ve skupině „B“ potvrdil slá nský Union, a to př edevš ı́m v utká nı́ se svý m nejvě tš ı́m rivalem, diviznı́mi Tř ebusicemi. Po vyrovnané prvnı́ pů li v té druhé slá nš tı́ borci byli viditelně lepš ı́ a př ipsali si tř ı́brankovou, pro
postup do &iná lové č ásti rozhodujı́cı́ vý hru. Tř ebusič tı́ pak o své m postupu rozhodli vysokou vý hrou nad kladenský m
Atrapsem, nic již poté nemohla změ nit ani porá ž ka v poslednı́m duelu s domá cı́mi stochovský mi borci. Prá vě stochovš tı́
sahali po postupu dá le a pokud by se jim podař ilo udrž et dvoubrankové vedenı́ nad Unionem, mohli se radovat oni.

Konečná tabulka skupiny „B“
1. FK Union Slaný

6

5

1

0

26 : 9

16

2. PK Třebusice

6

3

0

3

17 : 15

9

3. FC Stochov

6

2

2

2

19 : 22

8

4. FC Atraps Kladno

6

0

1

5

14 : 30

1

Ve stř edu 19. č ervna 2013 se ve stochovské sportovnı́ hale rozhodlo o vı́tě zi 18. roč nı́ku Memoriá lu Petra Slance. O tento primá t se zde ve vzá jemný ch soubojı́ch utkaly č tyř i nejlepš ı́ celky zá kladnı́ch skupin, nejlepš ı́ formu pak proká zal
ú č astnı́k nejniž šı́ okresnı́ soutě že FK Union Slaný . Ten doplnil vhodně ká dr o ně kolik diviznı́ch hrá č ů, kteř ı́ ve spojitosti
se zkuš enostı́ a nadš enı́m hrá č ů zá kladnı́ho ká dru Unionu př edvá dě li velice kvalitnı́ futsal. Jako prvnı́ se o tom př esvě dč ili v ú vodnı́m duelu, jı́mž bylo slá nské derby, borci MCE. Ač i oni posı́leni, dokonce borci se zkuš enostmi z nejvyš šı́ futsalové soutě že, museli v tomto duelu strá vit vysokou č tyř brankovou porá ž ku. V ná sledujı́cı́m utká nı́ si borci Unionu poradili
s novostraš ecký mi futsalisty, byť ti celý prvnı́ poloč as stateč ně vzdorovali. Ve druhé m jim pak doš ly sı́ly a o vý sledku tak
bylo rozhodnuto. O prvenstvı́ mohla slá nské borce ješ tě př ipravit vysoká porá ž ka v poslednı́m utká nı́ s diviznı́mi Tř ebusicemi, vyrovnaný duel vš ak skonč il spravedlivou dě lbou bodů .
Druhou př ı́čku bral dalš ı́ slá nský celek MCE, který v rozhodujı́cı́m duelu př ehrá l po bitvě své ho diviznı́ho tř ebusické ho
soupeř e. Prá vě tř ebusič tı́ pak obsadili bronzovou př ı́čku, když si př ipsali vý hru na Nový m Straš ecı́m a remı́zu s vı́tě zem.
Bez bodu tak č tvrtou př ı́čku obsadili futsalisté novostraš ecké ho FT.
Nejlepš ı́m stř elcem turnaje se stal s deseti zá sahy Jakub Cimrman (FK Union Slaný ), o dvě branky mé ně má na své m
kontě druhý v poř adı́ Libor Volf (MCE Slaný ). O tř etı́ př ı́čku se sedmi zá sahy dě lı́ hned kvarteto borců .
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INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK ROČNÍK
XXXVI/2013

FUTSAL NA STOCHOVĚ
Konečná tabulka inálové skupiny

1. FK Union Slaný

3

2

1

0

12 : 5

7

2. MCE Slaný

3

2

0

1

9:5

6

3. PK Třebusice

3

1

1

1

5:5

4

4. FT Nové Strašecí

3

0

0

3

5 : 16

0

Firma ITES
spol. s r.o.
přeje všem
odběratelům
tepla příjemné
proži prázdnin
a dovolených.

Vzhledem k tomu, ž e k soubojů m o dalš ı́ celkové umı́stě nı́ po omluvě nedorazily
kladenské celky FC Atraps a 1. FC Slavoj, sehrá li o koneč né pá té mı́sto dvoujtká nı́
domá cı́ FC Stochov s Meteorem Stochov. Divá cky velice sluš ně navš tı́vené duely
(př ihlı́žela zhruba stovka fandı́cı́ch př ı́znivců ) pak pro sebe rozhodli př ece jenom
zkuš eně jš ı́ borci stochovské ho FC.
Utkání o 5. místo
FC Stochov – Meteor Stochov 2 : 0 (1 : 0)
Branky: Koč ı́, Kapr.
Rozhodč ı́: S, auer, C, apek. 70 divá ků .

PROVÁDÍM
MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.
ZNAČKA: KVALITA
A ČISTOTA,
43 LET PRAXE.
TELEFON: 603 399 626

Meteor Stochov – FC Stochov 2 : 4 (2 : 2)
Branky: Jungmann, Kř tě n – Kapr, Benetka, Fonod, Sviderka.
Rozhodč ı́: C, apek, S, auer. 90 divá ků
Další pořadí:
5. FC Stochov
6. Meteor Stochov
7. – 8. FC Atraps Kladno
1. FC Slavoj Kladno

Dne 15.6.2013 proběhl nohejbalový turnaj trojic za účasti týmů jak ze Stochova,
tak i ze širokého okolí.
Výsledky turnaje:
1.Mezouň (okr. Beroun),
2.Hrozba (Lány)
3.Tlouš6ci (Stochov)
4.Pu6ci (Praha)
5.Žlutý lázně (Praha)
6.Scania (Mezouň okr. Beroun)
7.Kopyta (Rynholec)
8.Vejprask (Braškov)
9.Mariňáci (Stochov)
10.Batalion (Praha)
11.My (Stochov)
Děkuji všem zúčastněním týmům za účast. Poděkování městu Stochov v čele s paní starostkou za poskytnu6 ﬁnančního daru.
S pozdravem nohejbalový klub Stochov

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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REKLAMY A INZERÁTY
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

KOSMETIKA

!!! STŘECHY!!!

•

OŠETŘENÍ PLETI PŘÍRODNÍ BYLINNOU KOSMETIKOU

•

OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI

•

MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ

•

BARVENÍ ŘAS A OBOČÍ

•

TRVALÁ NA ŘASY

a tesařské práce, montáž střešních oken

•

DEPILACE TEPLÝM VOSKEM

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

KONTAKT: MarFna Barochová, J. Šípka 486, 273 03 Stochov

VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské

Telefon: 732 301 664

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

Kamarádi připravují
Na prázdniny jsme pro Vaše dě připravili Příměstský tábor. Bude se konat od 5. do 9 srpna.
Jsou poslední volná místa. Bližší informace naleznete na plakátku na této stránce a na našich
webových stránkách – www.kamaradistochov.cz.
V pátek 6. září se bude konat první poprázdninová schůzka Kamarádů. Sraz je jako obvykle
od 16 hod. před kinem. Po skončení schůzky (od 18 hod.) se bude v klubovně konat informační
setkání s rodiči. Rodiče se můžou seznámit s našimi vedoucími a s prostředím naší klubovny, kde
dě tráví svůj volný čas. S přihlášením dě3 neváhejte, je jen omezený počet míst.
Kamarádi pořádají v sobotu 7. září 2013 již 10. ročník Pohádkového lesa. Srdečně zveme
všechny dě i jejich rodiče a prarodiče na tuto oblíbenou akci. Současně také hledáme dobrovolníky, kteří si rádi hrají
a chtěli by přijít nám na Pohádkový les pomoci. Můžete se hlásit buď na e-mail Kamarádů kamaradi.stochov@seznam.cz
nebo přímo Sylvě. Každá ochotná duše bude vítána.
Kamarádi přejí všem dětem i jejich rodičům krásné a slunečné prázdniny a těší se na setkání na některé z akcí,
které na Stochově pořádají.
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
7/2013 bylo vydáno ve Stochově dne 8.7. 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: Ing. 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.: 312 679 102 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.
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IN - LINE SOUTĚŽ
4. ročník Přeboru ČR středních škol se stavebním zaměřením
v in - line bruslení, který tradičně uspořádala Střední škola služeb
a řemesel ve Stochově pod záš#tou Odborového svazu stavba ČR
a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví, je předposlední sportovní událos8 z 11 dalších
sportovních klání celoroční soutěže.
Na stochovské in-line dráze 11. června měřili své síly studen#
z Chomutova, Teplic a Berouna s domácím výběrem. Úterní ráno
se probudilo do krásného jarního teplého dne. Slunce, které „na
žádost pořadatelů“ provázelo všechny soutěžní disciplíny, jako
mávnu8m proutku ukončilo několikadenní vytrvalé deště.
Každý tým čítal 4 bruslaře a 1 náhradníka, přičemž za chlapecké
družstvo mohla nastoupit 1 dívka. Toho nakonec využilo pouze
družstvo Střední školy stavební v Teplicích. Po tvrdém souboji,
při shodném počtu bodů na 1. a 2. místě, a jen díky lepšímu výsledku ve štafetě, mohli teplič8 vystoupat na nejvyšší stupeň.
Druzí skončili studen# SOŠ a SOU Beroun-Hlinky. Bronzové medaile si odvezla SOŠ energe#cká a stavební z Chomutova. Bruslaři svedli boje na trasách 3200 m, 2400 m, 1600 m a 800 m.
Nechyběl ani oblíbený závod štafet či letmá Stochovská čtyřstovka. „Závod je měřen čipovou technologií, což přidává na atrak#vitě celého závodu. Je s podivem, že se letos účastnilo méně
družstev, než tomu bylo v minulých letech.

Co je hlavní příčinou, nevíme. Školy se potýkají, jak
s nedostatkem ﬁnančních prostředků, tak i s klesajícím
zájmem žáků o jakékoli sportovní ak#vity,“ podotkla
ředitelka školy a ředitelka přeboru Ing. Jaroslava Pichová.
Závod byl, stejně jako v loňském roce, obohacen
o soutěž dívek. Vyjma dvou domácích družstev se na
start postavila i děvčata ze ZŠ a MŠ v Brandýsku a ZŠ
a MŠ v Novém Strašecí, která se nakonec radovala
z prvenství. „Závodu jsme se zúčastnili již podruhé
a stejně jako loni jsme nadšeni. Nejen proto, že si odvážíme pohár, ale i ze skvělé organizace a přípravy závodu. Organizátorům nakonec vyšlo i počasí,“ radoval se
Mgr. Petr Chochola, učitel tělesné výchovy v Novém
Strašecí.
I když se domácím nepodařilo obhájit úspěchy
z minulých let, věří v úspěch v dalších ročnících. Organizátoři přeboru současně doufají, že ten příš8, jubilejní
ročník, přiláká více soutěžících, sponzorů i hostů.
Závody se konají díky ﬁnančnímu příspěvku Odborového svazu stavba a dalších sponzorů, kterým ještě
jednou touto cestou děkujeme.
Mgr. Hana Vejrážková, zástupkyně ředitelky pro teorecké
vyučování
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Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 17. června 2013 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítaní občánků. Starostka města Ing. Stanislava Fišerová, MPA, přivítala mezi občánky Města Stochova 5
holčiček a 2 chlapečky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Miu Zahálkovou, Terezu Dufkovou, Miroslava Kougla a Drahomíra Vránu.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 102
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz

Mia Zahálková

Fotografie dodala
Lucie Pokorná, DiS.

Tereza Du ová

Drahomír Vrána

Miroslav Kougl

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 6. 6. 2013 oslavila 90. narozeniny paní Olga
Chaloupková, 24. 6. 2013 oslavila 90. narozeniny paní
Milada Lindauerová (viz foto). K tomuto významnému
životnímu jubileu jim 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

