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Za přispění Středočeského kraje se dokončily tyto akce:
„Revitalizace návsi Honice“ a „Rekonstrukce kapličky
sv. Jana Nepomuckého v Honicích“.

Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Vážení spoluobčané, dne 23. 5. 2012 byla slavnostně otevřena
zrekonstruovaná část návsi Honice. Slavnostního otevření se zúčastnil zástupce Středočeského kraje Ing. Marcel Hrabě, dodavatel
stavby Ing. Albrecht a pan Řehoř, který se podílel na rekonstrukci
kapličky sv. Jana Nepomuckého. Kapličku vysvětil pan farář
Karel Kunzl. Jsem přesvědčena o tom, že vzniklo místo, které
budou rádi navštěvovat všichni občané města. Děti zde mohou
využít nainstalované houpačky. Projekt na úpravu této části města
zpracoval ateliér List, který připravil i další projekty, např.: rekonstrukci Smetanových sadů v blízkosti náměstí na Stochově, úpravu
okolí Dubu sv. Václava a rekonstrukci návsi v Čelechovicích.
Věřím, že se nám podaří získat finanční prostředky na postupnou
realizaci těchto projektů.
Ing. Stanislava Fišerová - starostka města
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Alzheimercentrum Pohoda
domov se zvláštním režimem
a Domov seniorů Nové Strašecí
www.domov-senioru.cz
Alzheimercentrum Pohoda je druhou sociální službou,
kterou poskytuje Domov seniorů Nové Strašecí, jehož
zřizovatelem je Středočeský kraj. Cílovou skupinou,
této v kraji ojedinělé, specializované sociální služby, jsou
lidé se střední a těžkou formou Alzheimerovy nemoci
a jiných typů demencí, s dobrými pohybovými schopnostmi. Tedy ti, kteří jsou ohroženi na zdraví nebo životě,
neuvědomovaným odchodem z domácího prostředí nebo
otevřených zařízení poskytujících zdravotní či sociální
péči.
Podle 10. decenální revize mezinárodní klasifikace
je „demence“ (F 00 - F 03) definována jako syndrom způsobený chorobou mozku, obvykle chronické nebo progresívní povahy, kde dochází k porušení mnoha vyšších nervových kortikálních funkcí, k nimž patří paměť, myšlení, orientace,
chápání, počítání, schopnost učení, jazyk a úsudek. Vědomí není zastřeno. Obvykle je přidruženo porušené chápání a příležitostně mu předchází i zhoršení emoční kontroly, sociálního chování nebo motivace. Tento syndrom se vyskytuje u Alzheimerovy nemoci, cerebrovaskulárního onemocnění a u jiných stavů,
které primárně postihují mozek.
Do Alzheimercentra Pohoda byli přijati první uživatelé
2. ledna 2012. Domov je zařízen pro 26 osob. Je přízemní
a disponuje 6 třílůžkovými a 4 dvoulůžkovými pokoji
se sociálním zařízením. Všemu dominuje společenská místnost
v retro stylu 60. let, terasa se vstupem do zahrady,
pro kterou je připraven projekt na vybudování parku
s
nekončícími
chodníčky,
vzpomínkovou
chatkou
(remeniscence), zahrádkou pro pěstování ovoce a zeleniny
ev. přítomnost psího společníka.
Personální zajištění odpovídá kritériím standardů kvality
sociálních služeb. V domově je zajištěna péče praktického lékaře, psychiatra, speciálního pedagoga, ergoterapeuta, aktivizačních pracovníků, sociálního pedagoga, všeobecné sestry, sociálního pracovníka a pečovatelů.
K ulehčení průběhu jednotlivých fází adaptačního procesu
a dalšího průběhu života klientů jsou v tomto procesu aplikovány specifické speciálně pedagogické, ošetřovatelské i výchovné techniky a metody, které jsou součástí komplexní rehabilitační
terapie. Plánovaně probíhá ergoterapie a aktivizace uživatelů. Nabídka je velmi široká.
V současné době má domov v evidenci 30 akutních žádostí o umístění. Pokud během pobytu dojde ke zhoršení pohybových
schopností klienta a jeho stav bude vyžadovat nepřetržitou ošetřovatelskou péči, bude přeložen na ošetřovatelský pokoj stávajícího domova seniorů.
Další informace o podání Žádosti o přijetí, úhradách, činnostech v domově, lze najít na webových stránkách
www.domov-senioru.cz.
PhDr. Miluše Jůnová - ředitelka

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
6/2012 bylo vydáno ve Stochově dne 11.6. 2012. 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: 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.

Z GALERIE
90 - LETÝCH
V měsíci květnu 2012
oslavila 91. narozeniny
paní Věra
Maierová.
Popřát hodně zdraví
a životního elánu jí přišla
za Komisi pro mládež
a seniory paní Suprunová.
Oslavenkyně poděkovala
za přání a dárky.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví.
Redakce NMS
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KČT - BAMBUČA KAFE

Cukrárna a kavárna BAMBUČA KAFE
také v Novém Strašecí
Členové KČT Stochov z Nového Strašecí při jedné
vycházce do Stochova navštívili mimo jiné i cukrárnu
na Mírovém náměstí. Moc se jim zde líbilo a přáli si mít
podobnou provozovnu s dobrými zákusky a kávou i v jejich
městě. V sobotu 26.5. 2012 se jejich přání stalo skutkem.
V 10.00 hod otevřeli manželé Alena a Otta Kirpalovi
na Tyršově náměstí v Novém Strašecí cukrárnu a kavárnu
Bambuča kafe. A samozřejmě turisté u toho nemohli chybět . Došlo i na rozhovor s panem Kirpalem, který rád odpověděl na některé otázky přítomných, a to co se týče výroby,
ale i kvality nabízeného zboží. Ocenění a uznání, kterého
se paní Aleně Kirpalové, jak v naší vlasti, tak v zahraničí
dostalo, jsou důkazem její poctivé a kvalitní práce. Paní
Jitka Lukášová z Nového Strašecí při otevření cukrárny
řekla: „Služebně zajíždím na učiliště do Stochova a při této příležitosti jsem několikráte navštívila cukrárnu na Mírovém náměstí.
Byla jsem překvapena jak ochotou, tak nabízeným kvalitním
zbožím. Otevřením prodejny u nás v Novém Strašecí jsem nadšena“ a Jiří Šlouf dodává: „Je potěšitelné, že tato cukrárna bude
otevřena i o sobotách a nedělích, to nám zde doposud chybělo.“
Manželům Aleně a Ottovi Kirpalovým přejeme, aby v této provozovně bylo stále tolik spokojených lidí jako ve Stochově.
V. Čížek

ZŠ, ZUŠ a MATEŘSKÁ ŠKOLA STOCHOV
Základní umělecká škola Stochov vyhlašuje ZÁPIS na školní rok 2012/2013 ve čtvrtek 14. června a pátek 15. června 2012
vždy od 17.30 do 19,00 hodin. Zápis do oboru hudebního, výtvarného a literárně dramatického, bude po oba dny probíhat v pavilonu ZUŠ
Stochov. Zápis do oboru tanečního bude probíhat pouze ve čtvrtek 14. června v uvedený čas ve velkém sále DK spolu s ukázkou práce
ve výuce. V roce 2012/2013 budeme poprvé vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu, který bude u zápisu také k nahlédnutí.
Bude rovněž vyvěšen na našich nových stránkách www.zus-stochov.cz. Srdečně zveme vás i vaše děti.
Za ZUŠ Stochov Bc. Kamila Barochová

Exkurze do ekoskládky
V pátek 27.dubna jsme se třídou navštívili skládku směsného komunálního odpadu Ekologie s.r.o. Lány. Průvodce pan inženýr Kučera nás
seznámil s technologií ukládání směsného odpadu ( vlastně toho, co dáváme do popelnic). Během výkladu několikrát zdůraznil slovo ,, třídění
odpadů“. Když jsme viděli, co vše se dostane do popelnic, konstatovali jsme, že s tříděním opadů to u nás není moc slavné. Třídění odpadů
a následná recyklace šetří přírodní zdroje. Pokud se nezmění myšlení lidí v této oblasti a pokud lidé nebudou s odpadem nakládat zodpovědným způsobem, mohlo by se stát, že v budoucnu nebude místo pro ukládání a zeměkoule se stane jednou velkou popelnicí. Cílem exkurze bylo
ukázat nám, že je důležité třídit odpad. Za jednu tunu směsného odpadu se zaplatí 1170 korun a skládka v Lánech přijme ročně 60 000 tun
takového odpadu.
Jiří Pulec – ZŠ Stochov
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ITES spol. s r.o.

SŠSaŘ STOCHOV

Vážení občané,
s blížícím se koncem topné sezony vyhodnocujeme a bilancujeme předchozí
období, a to jak v oblasti vyrobeného a odebraného tepla, tak i v otázkách nákladů na provoz a opravy. V topné sezoně 2011 / 2012, (ačkoliv není ještě provedeno finální vyhodnocení), došlo k významnému poklesu odebraného tepla,
za téměř srovnatelných klimatických podmínek, oproti minulým rokům. Příčinou tohoto stavu je nepochybně postupné zateplování objektů ve Stochově a dále tento stav významně ovlivňuje instalace a používání individuálních termoregulačních prvků
ve vašich domácnostech. Oproti rokům předcházejícím se celkový odběr odebraného tepla snížil o téměř 15% a tento trend bude
i nadále pokračovat spolu s dalším zateplováním objektů. V oblasti oprav jsme během topné sezony zaznamenali pouze jednu
závažnější havárii, kterou byla porucha na páteřním rozvodu v ulici J.A. Komenského v lednu t.r. Díky dobře zvládnutým pracím
spojeným s opravou jsme však neomezovali vaši tepelnou pohodu déle než dva dny, což považuji, vzhledem k rozsahu poruchy,
za dobrý výsledek.
Závěrem svého příspěvku bych chtěl objasnit situaci, která vždy nastane s koncem topné sezony, když se např. v dubnu oteplí
a někteří občané mají pocit, že by se mělo přestat topit. Ukončení vytápění v bytových objektech a jeho podmínky jsou stanoveny zákonnou normou, kterou jsme povinni respektovat. Dalším důležitým aspektem je samotná technická stránka tohoto úkonu.
Vypnutí celé topné soustavy a přechod na ohřev teplé vody je proces trvající min. dva dny a pokud soustavu vypneme předčasně,
je velmi obtížné (v případě poklesu teplot) ji opět rychle zprovoznit. Využíváme proto možnosti regulací dodávky (centrální
i individuální) a definitivní ukončení topné sezony předpokládáme v závěru měsíce května t.r.
Za společnost ITES spol. s r.o. - Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov

Pozvánka k účasti
Střední škola služeb a řemesel ve Stochově pořádá v měsíci červnu dvě akce pro veřejnost.
Jedna akce již proběhla, a to dne 5. června 2012 se ve Sportovním areálu města Stochova uskutečnil 4. ročník Přeboru
středních škol v in line bruslení. Po skončení hlavního závodu, pořádaného z pověření Odborového svazu Stavba, se o Pohár
vítězů utkala družstva základních škol z okolí.
Druhá akce je dne 20. června 2012 od 8:00 hod. do 13:00 hod. Zveme žáky osmých tříd základních škol, jejich rodiče,
učitele i širokou veřejnost k návštěvě areálu školy na letní den otevřených dveří. Představíme vám všechna pracoviště odborného výcviku oborů vzdělání klempíř, zedník, instalatér, operátor skladování, kadeřník, kuchař-číšník, gastronomie, kosmetické
služby a učebny pro teoretickou výuku všech oborů včetně zázemí oboru Hotelnictví – turismus. K nahlédnutí budou i prostory
domova mládeže. Během prohlídky školy, při které se vám budou věnovat zaměstnanci školy i naši žáci, si můžete vyzkoušet
svou řemeslnou zručnost a prohlédnout výrobky našich žáků.
Rádi zodpovíme všechny vaše otázky týkající se vzdělávacích i ostatních aktivit školy. Seznámíme vás také s nabídkou služeb
pro veřejnost.
Za SŠSaŘ srdečně zve Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za blahopřání a dárek k mým narozeninám paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, Komisi pro mládež a seniory
v zastoupení paní učitelky Mgr. Hany Doušové a dále děkuji předsedkyni ČČK paní Bradáčové za milou návštěvu a dárek.
Eva Červinková
Děkuji touto cestou Zastupitelstvu města Stochov, za blahopřání a dárek k mému jubileu, jakož i Svazu tělesně postižených
a všem příbuzným za účast na oslavě mého jubilea.
Josef Vataha
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu a také přátelům a především rodině za pěkné blahopřání.
Květuše Frolíková
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání k narozeninám.
Mária Remiaszová
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, Městskému úřadu ve Stochově a Svazu tělesně postižených za blahopřání
a dárky k mým narozeninám.
Helena Folprechtová
Děkuji paní starostce Ing. Fišerové a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání a dárek k mým 75. narozeninám.
Karel Červinka

NAŠE

Kulturní zařízení
STOCH
města
OV
Stochov – DŮM KULTURY
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MĚSTO

J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ
NA ČERVEN 2012

Čtvrtek 14.6. Závěrečný koncert TANEČNÍHO OBORU ZUŠ Stochov
Velký sál DK

od 17,30 hodin

vstupné dobrovolné

Pátek 15.6. RYBA VE ČTYŘECH
Repríza úspěšné černé komedie DIVADLA LUNA STOCHOV
Hrají: M. Benešová, D. Šteruská, M. Bohmová a P. Nejedlý. Režie J. Suk j.h.
Velký sál DK
od 20,00 hodin
vstupné 100,-

Úterý 19.6. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Stochov
Velký sál DK

od 17,30 hodin

vstupné dobrovolné

POZOR!
Během prázdnin proběhne DIGITALIZACE KINA
Stochov a od září promítáme ve formátu 2D SE ŠPIČKOVÝM ZVUKEM!!
Sledujte prosím nabídku našich filmových představení
na www.stochov.cz Premiérové promítání bude upřesněno na plakátech a bude ZDARMA!

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ČERVEN 2012
Úterý 12.června *PRCI, PRCI, PRCIČKY : ŠKOLNÍ SRAZ*
Premiéra americké komedie je návratem po třinácti letech rovnou
do „sexuální štvanice“ na školním srazu.
Vstupné: 75 Kč * 113 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Připravujeme
11. září – DS Josefa Dvořáka – J.B.P. Moliere: Chudák
Harpagon s J. Dvořákem v hlavní roli
21. září – Koktejl – další pokračování zábavného pořadu
se zajímavými hosty.
29. září – Svatováclavské posvícení – OPEN AIR – Mírové nám. Stochov – Brass Band, Legendy se vrací &
Iva Hajnová, Tleskač, Queenmania & Peter

Předprodej:
Cestovní agentura Sunrise, Váňova 576, Kladno, naproti
obchodního domu Otto. Tel. 312 249 300.
Vstupenky možno též zakoupit v Tabáku U Marie, Mírové
nám. Stochov, tel. 736 759 885, nebo v prodejně Papír –
hračky, Komenského nám. N. Strašecí, tel.: 603 313 480.

Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov.cz; www.tyrš.cz;
www.hauser.cz; www.divadla.cz;
www.kamelot.cz; www.divadloluna.cz

Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin, pokud není
uvedeno jinak.
------------------------------------------------------------------------------------Kino Stochov od 1.července do 31.srpna 2012
nehraje!

Neděle 17.června *
P A N P O P P E R A J E H O T U Č Ň Á C I*
Americká širokoúhlá komedie je příběhem šesti tučňáků a jejich
pána, které omylem dostal jako poslední dar svého otce.
Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Vstupné: 64 Kč * 95 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Od září 2012 vás přivítá plně digitalizované
kino … Těšte se !!!

Středa 20.června *L Í B Á Š J A K O Ď Á B E L*
Premiéra širokoúhlé české komedie režisérky Marie Poledňákové
je volným pokračováním úspěšného snímku.
Vstupné: 80 Kč * 113 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 26.června *M U Ž I V Č E R N É M 3*
Premiéra americké širokoúhlé akční sci-fi komedie o známých
agentech, kteří jsou zpět a opět včas zasahují, když je planeta
Země v ohrožení.
Vstupné: 75 Kč * 104 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Program našeho kina najdete
na internetové adrese:
www.kina.365dni.cz

REKLAMY - INZERÁTY
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Od pondělí do soboty, přijďte si k nám pro dobroty.
Ať jsi pejsek nebo myška, naplníme vaše bříška.
KRMIVA A KVĚTINY STOCHOV - nám. U Dubu 36
Akce na superprémiová krmiva FITMIN, EUKANUBA,
BENTO KRONEN. Cibuloviny, hnojiva, semena, substráty
a zahradní nářadí FISKARS
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK:
9,00 hod. - 12,00 hod.
13,00 hod. - 17,00 hod.
SOBOTA: 9,00 hod. - 13,00 hod.

Tel.: 775 217 400
Co nemáme, objednáme.
Pro mazlíčka a zahradu, přijďte si k nám pro radu.

MIROSLAV KLAIL

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

Malířské,
lakýrnické
a tapetářské práce
TEL.: 604 783 511
Brandýsek, čp. 375
Stochov, čp. 319

Tel.: 603 109 219,
605 858 983
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

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

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

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

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně
lakování
Auto-elektrika – prodej
baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis
pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)

ZŠ, ZUŠ a MATEŘSKÁ ŠKOLA STOCHOV
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Letos v rozmezí ledna až dubna se žáci Základní umělecké školy
Stochov - Barbora Slámová a Václav Křenek - zúčastnili postupně
školního, okresního a krajského kola pěvecké soutěže základních uměleckých škol, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství ČR každé tři roky. Oba
reprezentovali školu výborně – podařilo se jim postoupit až do národního kola, kde Barbora Slámová ve své kategorii vyhrála a Václav Křenek
si vybojoval krásné druhé místo. Jelikož je to v dění stochovské ZUŠ
velká událost, požádali jsme o zodpovězení několika otázek.

Národní kolo pěvecké soutěže se letos konalo v Turnově. Jak se
vám tam líbilo?
Bára Slámová: V Turnově se mi velice líbilo, krásné historické budovy
lemují náměstí.
Také soutěžící zpěváci byli velice milí. Nikde jsem neviděla žádnou rivalitu,
ale spíš jsme si přáli hodně štěstí a po vyhlášení si srdečně gratulovali. Vládla
mezi námi příjemná atmosféra a legrace byla, když jsme se během těch tří
dnů potkávali a ani já, ani druhá strana jsme nevěděli, jestli se máme pozdraZleva: Bc. K. Barochová, p. Novák, sl. B. Slámová,
vit, či ne. Samozřejmě to vždy dopadlo pozdravem, i když trochu se zpožděMgA. N. Chrobáková
ním.
Soutěž mi přinesla jednoznačně hodně poznání, ať kulturního či krajového. Poznala jsem také nového kamaráda, se kterým jsem v kontaktu
a vyměňujeme si zážitky z Turnova.
Václav Křenek: Na ústředním kole v Turnově se mi nejvíce líbila vysoká pěvecká úroveň všech soutěžících. Vystoupení byla hezká
a zábavná a díky podrobnému programu, který jsme měli k dispozici, se dalo vše zvládnout a hodně si toho poslechnout.
MgA. Naděžda Chrobáková (učitelka): Soutěž byla poměrně dobře zorganizovaná, pro velký počet zúčastněných probíhala paralelně
ve dvou sálech při dvou různých porotách. Vše se odehrávalo v pohodové a přátelské atmosféře. Příjemný pocit umocnilo také velmi pěkné
ubytování, malebnost města Turnov a rovněž řada milých setkání s ostatními kolegy pedagogy.

Vyskytlo se něco, co vám naopak nevyhovovalo?
Bára Slámová: Jediné, co mi vadilo, bylo to, že přes náměstí vedla hlavní silnice. Byl tam pak hluk, ale dalo se to přežít.
Václav Křenek: Škoda je, že nebyla možnost sledovat vystoupení na jednom místě.
MgA. Naděžda Chrobáková (učitelka): Protože soutěž, jak jsem se již zmiňovala, probíhala ve dvou různých sálech, tak rovněž vyhlašování výsledků se konalo na dvou místech.
Byť s půlhodinovým rozdílem, nedařilo se stihnout včas oboje, docházelo ke zpoždění. Bývalo by, myslím, výhodnější provést vyhlášení výsledků hromadně pouze v jednom (větším)
sále, kde se mohli shromáždit všichni.

Co konkrétně vás z pěveckých výkonů zaujalo?
Bára Slámová: Na soutěži bylo velice zajímavé poslouchat všechny zpěváky, ať už
komorní nebo sólové. Bylo zajímavé pozorovat, jak se od sebe liší svými dovednostmi nebo
co dělají, aby se správně nadechli apod. Někteří soutěžící do svého pěveckého projevu přidali i trochu divadelního umění. Nejkrásnější zážitek byl poslouchat Lucii Kaňkovou, která
se stala i absolutním vítězem v sólovém zpěvu.
Václav Křenek: Mě nejvíce zaujala tria a kvarteta vyšších věkových kategorií.
MgA. Naděžda Chrobáková (učitelka): V komorním zpěvu byla báječná tria a zejména
kvarteta, v sólovém zpěvu se mi velice líbily mužské kategorie, měly opravdu vysokou
úroveň, což mě potěšilo.

Václav Křenek

Ve svých kategoriích jste dosáhli krásných výsledků – Bára 1. místo a Václav 2. místo. Jaké pocity Vám to přineslo?
Bára Slámová: S tím, že vyhraju, jsem ani v nejmenším nepočítala. Abych se přiznala, tak jsem ani nevěřila, že vyhraji okresní kolo,
natož národní. Rozhodně to bylo velké překvapení pro nás pro všechny. Jsem velice ráda a hrozně šťastná. Konečně jsem si dokázala,
že umím zpívat a že to asi stojí za to, i když je pořád co zlepšovat a učit se.
Václav Křenek: Nečekal jsem tak úžasné umístění mezi velmi silnou konkurencí, úspěch jsem slavil nejen s rodinou, ale i s přáteli.
Jsem velice šťasten, hlavně díky paní učitelce a své rodině, jsem pyšný na svůj úspěch.

A co na to vaše paní učitelka?
Báře a Vaškovi srdečně gratuluji a mám z toho upřímnou radost. Čeho si ovšem cením nejvíce, je to, jaký kus práce za dobu těch čtyř
měsíců v přípravách a soutěži byli ochotni udělat, jak během tohoto času vyzráli i jako lidé a jakou vyrovnanost a profesionalitu nabídli
v celostátním kole svými výkony. Mám za to, že jejich úspěch je zasloužený. Obrovský dík z mé strany patří panu učiteli Ivo Novákovi,
který Báru a Vaška po celé čtyři měsíce korepetoval. Nápaditým způsobem si sám vytvořil veškeré klavírní doprovody a ochotně věnoval
spoustu času navíc nácviku se žáky. I díky němu Bára s Vaškem tak dobře uspěli.

Co by jste ještě rádi dodali na závěr?
Bára Slámová: Ještě bych moc chtěla poděkovat panu učiteli Novákovi za to, že mne doprovázel na klavír a za úmorné zkoušky
se mnou, ale hlavně paní učitelce Naděždě Chrobákové, která se mnou má určitě hodně práce a pořád se krásně usmívá. A v neposlední
řadě bych chtěla poděkovat mojí mamince, která mě ve všem podporuje a jen díky ní jsem vše ve svém životě zvládla. Děkuji.
Václav Křenek: Poděkování za vše patří paní ředitelce Barochové, paní učitelce Naděždě Chrobákové a v neposlední řadě panu učiteli
Ivo Novákovi, který mě doprovázel na klavír. Zajistili pěkné ubytování a byli nám vždy nápomocni. Za to jim velice děkuji.
MgA. Naděžda Chrobáková (učitelka): Děkuji ještě jednou všem, kdo se podíleli na této úspěšné „misi“ :) a zvláštní dík také paní
Kamile Barochové za to, že nám umožnila se soutěže zúčastnit, dopravila nás v pořádku tam i zpět, pomáhala a fandila nám.
Děkuji za rozhovor.
Jan Houžvic

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Stránka 9

Turistická sezona začala - první akce KČT Stochov
Začala turistická sezona a organizátoři v různých KČT zvou přátele
vycházek do přírody. Stochovští turisté uspořádal ve dnech 6.- 9. dubna
již 26. ročník DEP Ze Stochova do křivoklátských lesů. Od pátku
6. dubna do pondělí 9. dubna byl kolektiv turistů připraven přivítat turisty z celé naši vlasti na tomto zajímavém pochodu. Na pátek odpoledne byla připravena trasa 9 km, v sobotu a v neděli trasy od 11 do 50 km
a krátká trasa i na pondělí. Ubytování v ZŠ bylo také zajištěno, a tak se
čekalo jen na příjezd přátel turistiky a přírody. Marně. Ve školní tělocvičně se ubytovalo pouze 15 turistů a 84 turistů se sešlo celkem
na připravených trasách. Stochov už není tím městem, kam lidé jezdí
rádi, protože i když se mohou podívat na krásně opravené paneláky,
zajít do kulturního domu na velmi pěkné programy, upravené i když
psími výkaly znečistěné parky, pořád jim zde schází to co mají
Krušovice
v každém jiném, i když menším městě, a to stravování.
Ve Stochově není totiž ani jedna restaurace s možností posedět
v nezakouřeném prostředí a strávit s přáteli příjemný večer při
sklence vína. V Novém Strašecí, které je co do počtu obyvatel srovnatelné s našim městem, mají tuto možnost v nejméně šesti provozovnách. Ono by také mělo patřit k prioritám města, spokojenost
lidí co tu bydlí ale i těch, kteří k nám přijíždějí. Je smutné,
že za příjemným posezením a dobrou stravou chodí občané Stochova do Vašírova a nebo již zmíněného Nového Strašecí. Doporučení,
zajistit si stravování přes internát a nebo školu je sice možné, ale
jen v případě, kdy je předem znám počet stravujících lidí a to při
takovýchto a podobných sportovních akcích opravdu nikdo neví.
V sobotu KČT Stochov uspořádal v sokolovně zábavu díky spoluobčanům a lidem z blízkého okolí, příjemné hudbě a sponzorům,
tato splnila svůj účel. Spokojenost lidí na sále byla pro pořadatelé
tou nejlepší odměnou.
Není to tak dávno, kdy při dálkovém etapovém pochodu byla
Krušovický soudek
plná školní tělocvična a ještě dvě třídy turistů. Vzniká tu otázka, zda
vůbec se vyplatí ve Stochově podobné akce se sportovním zaměřením pořádat. Stojí za to vůbec ta příprava a organizace různých akcí, kdy vše skončí krachem jenom pro to, že lidem nemůžeme
nabídnout to, co jinde je obyčejnou samozřejmostí? Stravování turistů jsme dříve řešili prostřednictvím klubovny na tenisových
kurtech, kterou nyní spravuje město a tato je z nepochopitelných důvodů v této době ještě uzavřena. Bude se někdo touto otázkou zabývat? Bude vůbec možné takovýto druh občerstvení zde požadovat? A nebo pomalu jednu akci po druhé zrušíme? Na
schůzi KČT Stochov dne 3. května bylo rozhodnuto upustit od pořádání dalších ročníků dálkového etapového pochodu Ze Stochova do křivoklátských lesů. Po 26 letech tento pochod nahradíme jednodenním. Škoda, protože zájem navštívit město
Stochov, rodiště sv. Václava, od lidí z celé naší vlasti by tu byl. Dostatek propagačních letáků a materiálů je sem také zve.
Další sportovní akcí, kterou pořádá KČT společně s TJ Sokol Stochov - Honice byl 32. ročník přespolního běhu O krušovický
soudek. V neděli 29. dubna se na startovní čáře u sv. Václava sešlo rekordních 207 sportovců, a to jak amatérů, tak současných
i bývalých reprezentantů ČR. Je potěšitelné, že se tohoto závodu zúčastňuje každým rokem čím dál více občanů Stochova.
Pomikálek Josef ze Stochova obsadil v kategorii muži A časem 1:16:14 hod. druhé místo a Václav Klos v kategorii muži C
obsadil třetí místo časem 1:28:39 hod.
V sobotu 5. května KČT Stochov připravil další akci a to 32. ročník turistického pochodu Krušovický vejšlap. Trasy 21 a 24
km byly odstartovány v DK a trasa 19 km pak v Novém Strašecí. Do cíle v Lužné dorazilo 92 turistů.
Na sobotu 12. května připravil OÚ Družec a KČT Stochov, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Družec, pod záštitou náměstka hejtmana
Stř. kraje Ing. Marcela Hraběte již 20. ročník Družecké šlápoty. Teplé slunečné počasí posledních dnů skončilo, v sobotu přišlo
ochlazení a déšť. Přesto do Družce dorazilo 279 turistů.
Poslední půlroční akcí KČT Stochov bude ve dnech 31.5.- 3.6. zájezd na Šumavu, do turistické chaty v Prášilech. Odtud
podniknou výlety údolím nejkrásnější řeky na Šumavě Vydry, navštíví Turnerovu chatu, Poledník, Prášilské jezero a jezero
Laka.
V. Čížek
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že se blíží splatnost poplatku za provoz „Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu“ na 2. pol. 2012 a to nejpozději do 30.6.2012.
Bc. Ivana Dvořáková - referentka správního odboru

TENISOVÝ KLUB STOCHOV
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15. ROČNÍK TENISOVÉHO MISTROVSTVÍ SKUPINY ČEZ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Ve dnech 19. – 20. května 2012 se na tenisových
dvorcích ve Stochově uskutečnil 15. ročník TENISOVÉHO MISTROVSTVÍ SKUPINY ČEZ.
Za nádherného slunečného počasí se tenisového
turnaje zúčastnilo celkem 54 příznivců bílého sportu. Soutěžilo se ve třech kategoriích, kde byla vidět
sportovní klání na vysoké úrovni.
Na úvod celého turnaje účastníky přivítal ředitel
turnaje a předseda SZO OS ECHO Region Střed –
Skupina ČEZ p. Karel Klusák, a popřál všem zúčastněným mnoho sportovních úspěchů.
Pro jednotlivá utkání byla zvolena hra na dva vítězné sety a za stavu 1:1 super tiebreak do 10 bodů.
Úvodní program hracího dne obstaraly dvouhry ve
všech kategoriích a poté následovalo losování čtyřher. Ve dvouhře byla pro účastníky, kteří vypadli
v prvním kole, vypsána tradiční soutěž útěchy.
Všichni účastníci Tenisového mistrovství si i
v letošním roce opětovně užívali slunečného počasí,
příjemného prostředí areálu tenisových kurtů, ale
také prima tenisové zábavy.
Závěrem by sportovci touto cestou rádi poděkovali organizátorům, oddělení vnitřní komunikace ČEZ, SZO OS ECHO Region
Střed – Skupina ČEZ a Tenisovému klubu Stochov, za zajištění a organizaci krásného tenisového víkendu, s přáním setkat
se v roce příštím při příležitosti 16. ročníku tohoto sportovního klání.
Výsledky Tenisového mistrovství Skupiny ČEZ:
Kategorie dvouhra ženy:
Kategorie dvouhra muži do 45 let:
1. místo - Jana PEJCHAROVÁ - ČEZ, a.s.
1. místo - Karel KLUSÁK - ČEZ Prodej, s.r.o.
2. místo - Ilona MELČOVÁ - ČEZ, a.s.
2. místo - Pavel BARANEC - ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
3. místo - Kateřina SÝKOROVÁ - ČEZ Prodej, s.r.o
3. místo - Jiří GILAR - ČEZ, a.s.
Čtyřhra muži – hlavní kategorie:
3. místo - Jaroslav HLAD - Elektrárna Prunéřov
1. místo - Jaroslav PITRA, Milan MUSIL
Kategorie dvouhra muži nad 45 let:
2. místo - Jiří GILAR, Karel KLUSÁK
1. místo - Jaroslav PÍTRA - ČEZ, a.s.
Čtyřhra kategorie muži nad 55 let a ženy:
2. místo - Milan MUSIL - Elektrárna Dětmarovice
1. místo - Jaroslav ŠPÁŇA, Rudolf KALISTA
3. místo - Jaroslav VOSTRÝ - Elektrárna Počerady
2. místo - Jana PEJCHAROVÁ, Kateřina SÝKOROVÁ
3. místo - Milan MIKO - Elektrárna Tušimice
Karel Klusák - ředitel turnaje

OZNÁMENÍ
SPOLUŽÁKŮM ZE STARÉ ŠKOLY
Moji milí spolužáci, tento rok
přinesl nám kulatý věk. Tímto
věkem na hřbetě budem ještě
chvíli chodit po světě.
Že jsme byly sexy holky, jsou
z nás už jen staré babky a s hůlčičkou při těle, kráčíme si vesele.
A co vy hoši milí, že ten věk
je znát, co si budem povídat.
Neplánujme už nic dopředu
a užívejme si důchodu.
Vaše spolužačka Marie Repiská
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KAMARÁDI
Noční stezka za pokladem
Zveme všechny děti a jejich rodiče na noční stezku za pokladem, která se bude konat v sobotu 23. června, tentokrát
od 20:00 hod. Tato akce se koná již druhým rokem.
V loňském roce se stezka konala v odpoledních hodinách.
Uvítáme i účastníky ve strašidelných kostýmech. Na konci
stezky bude na odvážné děti i jejich rodiče čekat bohatý
poklad.
Kdo má tedy pro strach uděláno, nechť se dostaví 23.6.
ve 20:00 hod. do klubovny Kamarádů.
Těší se na vás hodná strašidla :)

Opékání buřtů
Stejně jako loni, i letos oslavíme konec školního roku
s plnými bříšky. Půjdeme si opéct buřty do Konopasu, kde
si zahrajeme zábavné hry, zazpíváme si a užijeme si fajn
odpoledne.
Sraz dne 29. června v 16:00 hod. před stochovským

kinem, pro děti které chodí na kamarádské
kroužky to bude zároveň poslední schůzka
před prázdninami.
Buřty, chleba i pití bude zajištěno. Poplatek
30 Kč (dětem, které chodí na kroužky, uhradíme buřty z příspěvků).

Kamarádi Stochov a sdružení pro letní táborovou činnost Střela – Buštěhrad
pořádají Letní tábor plný her a zábavy.
Pro celotáborovou hru jsme pro letošní rok opustili exotické země a zaměřili se na zdejší,
ještě poměrně divokou krajinu, kde vliv civilizace
je zatím jen velmi málo patrný. Nebudeme proto
bojovat s indiány, nebo pátrat po zlatu tajemných
domorodců. Ponoříme se do lehce kriminálního
příběhu z filmařského prostředí, kde budeme pátrat
po zloději ukradeného filmu.
Kdy: 21.7. - 4.8.2012
Cena: 3 400 Kč
Před táborem bude sjednána schůzka s rodiči
Kontakt: Romana Slámová: 724560130, poldinkaromcaeznam.cz
Bližší informace na WWW.ltstrela.cz

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
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Sportovní hala města Stochova - ceník platný mimo sezonu (od 1.5. do 30.9.)
Velká hala
pondělí až pátek 10:00 až 22:00 hodin
350,- Kč (250,- Kč)/hodina
soboty, neděle, svátky 10:00 až 22:00 hodin
450,- Kč (350,- Kč)/hodina
zapůjčení mantinelů na florbal: 100,- Kč za hodinu
částky uvedené v závorce platí pro individuální sporty pro 4 a méně osob
Squash
pondělí až neděle, svátky 10:00 až 16:00 hodin
160,- Kč/hodina
pondělí až neděle, svátky 16:00 až 22:00 hodin
180,- Kč/hodina
permanentka na deset hodin: 1 700,- Kč
zapůjčení rakety: 50,- Kč/hodina
zapůjčení míčku: 20,- Kč/hodina
Bowling
pondělí až pátek 10:00 až 16:00 hodin
140,- Kč/hodina
pondělí až pátek 16:00 až 22:00 hodin
190,- Kč/hodina
soboty, neděle, svátky 10:00 až 22:00 hodin
200,- Kč/hodina
permanentka na deset hodin: 1 800,- Kč
Badminton
pondělí až pátek 10:00 až 22:00 hodin
150,- Kč/hodina
soboty, neděle, svátky 10:00 až 22:00 hodin
170,- Kč/hodina
zapůjčení rakety: 50,- Kč/hodina, zapůjčení míčku: 20,- Kč/hodina

Rezervace na tel.: 312 652 599 nebo na www.sportstochov.cz

Kurt na beach volejbal, antukové kurty na nohejbal a volejbal
V době redakční uzávěrky tohoto čísla NMS (25.5.2012) pokračují práce v areálu fotbalového stadionu na kurtech pro Beach
volejbal a na dvou antukových kurtech pro nohejbal a volejbal. Všechny tři kurty budou v provozu na začátku června, přesný
termín otevření bude zveřejněn na webových stránkách Sportovních areálů města Stochova (www.sportstochov.cz) společně
s ceníkem a zajištěním provozu.
Bc. Tomáš Zajíc, vedoucí organizační složky - Sportovní areály města Stochova

