INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XXXVII/2014

Cena 3 Kč

NAŠE MĚSTO
STOCHOV

Nejdůležitější body:
> Rozhovor se
stochovskou
občankou

6/2014

> Městská policie
> SAMS

ZÁPIS DO ZUŠ STOCHOV

> Krušovický soudek

pro školní rok 2014 / 2015 se koná takto:

HUDEBNÍ a VÝTVARNÝ OBOR
Uvnitř tohoto vydání:

12. + 13. 6. v době 17.30 – 19.00 PAVILON ZUŠ
klavír, zobcová flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, elektronické

Rozhovor
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ITES spol. s r.o.
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Kamarádi
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Program DK
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Inzerce
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SAMS

7

Futsal

8

Klub českých turistů

9

Krušovický soudek

10

klávesy, kytara, zpěv, příčná flétna (pouze 12. 6.), housle (pouze 13. 6.)

TANEČNÍ OBOR
12. 6. v době 17.00 – 18.00 VELKÝ SÁL DK – v rámci výuky,
která zde bude probíhat

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
12. 6. v 17.00 MALÝ SÁL DK - v rámci Setkání žáků LDO
Informace o naší škole sledujte na www.zus-stochov.cz

Vážení spoluobčané,
Dne 21.6.2014 od 8:00 do
12:00 hod. bude uskutečněn
v areálu Technických služeb
Stochov, s.r.o. v Honicích sběr
nebezpečného odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří:
Syntetické barvy, laky
Syntetická ředidla
Mořidla
Autobaterie
Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné
produkty
Kyseliny, louhy
Lepidla, pryskyřice
Těkavé látky, fotochemikálie
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Děkujeme vám, že třídíte odpad.
Ing. Ivana Dvořáková
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ROZHOVOR SE STOCHOVSKOU OBČANKOU
Rozhovor s občanem - Aranka Chlivényiová
Učitelka biologie a zeměpisu na slánském gymnáziu Aranka
Chlivényiová (28) se věnuje fotografování už čtyři roky. Začínala
s amatérskými snímky přírody, které používala jako učební pomůcku
při svých přednáškách. Nyní dostává nabídky k fotografování
portrétů i svateb.
Jak jste se dostala k fotografování?
Zhruba tak před čtyřmi lety, kdy jsem potřebovala dobré obrázky
k výkladu látky v hodinách biologie. Většina školních materiálů je totiž
moc obecných, tak jsem si začala pořizovat vlastní. Potřebuji,
aby bylo na snímku vidět přesně to, co chci studentům ukázat.
Takže jste se zaměřila na přírodu?
Ano, fotila jsem květiny a zvířata, nejraději hmyz. Využila jsem to i ve své seminární práci na vysoké škole.
Začínala jste s profesionálním vybavením?
Ne, používala jsem jen obyčejný kompaktní fotoaparát, ale při práci jsem ho utopila v bažině. Pak jsem dostala zrcadlovku. Hned při první
práci s profesionálním vybavením jsme poznala rozdíl a do fotografování jsem se zamilovala.
Takže fotoaparát s sebou nosíte všude?
Ano, ať jedu kamkoli, musím s sebou mít svou čtyřkilovou tašku s vybavením, stativ a náhradní objektivy. Nechci přijít o žádný možný
snímek.
A zůstala jste jen u obrázků zvířat a krajiny?
Přírodu fotím stále, hlavně v okolí Stochova, ale od té doby, co uveřejňuji své fotografie na internetu, mě lidé sami kontaktují a nabízejí mi
zakázky. Takže jsem dělala rodinné portréty, školní tabla, reklamní snímky a nedávno jsem měla možnost nafotit i svatbu.
Je něco, čeho byste chtěla se svým koníčkem dosáhnout?
Ráda bych fotila pro přírodovědné účely a to po celém světě. Ze snímků bych poté ráda udělala výstavu své tvorby. Už jsem se zúčastnila i několika soutěží a jedna moje fotografie byla použita jako reklama pro zoopark.
Děkuji za rozhovor Gabriela Krejčová

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Pátrání po pohřešované ženě ze Stochova
skončilo šťastně
Začátkem měsíce května byla mladá žena nahlásit na OO PČR
Stochov zmizení své matky a uvedla, že má obavu o její život,
proto byla vyhlášena pátrací akce po pohřešované ženě, na které se
podíleli psovodi, potápěči, vrtulník s termovisí. Vše mělo šťastný
konec, když se pohřešovanou ženu podařilo nalézt živou.
Velkou zásluhu na vyhledání pohřešované má tříletá fenka Jennifer, která dovedla svého páníčka, psovoda, strážníka Městské policie
Stochov, Mar.na Skůru na místo, kde pohřešovaná nehybně ležela.
Po dvou dnech pátrání Jennifer ženu vyčmuchala ve špatně přístupném a zarostlém svahu, nedaleko železniční tratě u Stochova. Jeden člen hlídky Městské policie Stochov zůstal s paní a poskytl jí první pomoc a druhý jel služebním vozidlem pro záchranáře, kterým byla žena předána. Nalezená žena za pár dní přišla na
služebnu Městské policie Stochov a jako odměnu za záchranu života přinesla fence Jennifer uzené klobásy.
Martin Skůra, strážník MP

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
během měsíce června, po úplném
ukončení topné sezony 2013/2014
pro nás začne velice náročné období, neboť kromě běžné letní údržby
nás letos čekají v této oblasti dvě
akce mimořádného rozsahu.
První ze zmíněných akcí je oprava
komínového tělesa na plynové kotelně PK1. Tato oprava spočívá v kompletním prověření stavu zdiva vnějšího pláště komína, opravě horního
betonového věnce a výměně revizního žebříku. Po provedení všech
těchto prací bude ještě opatřena
ochranným nátěrem kominická

lávka na vrcholu komína. Ihned li, ale vzhledem k tomu, že je v propo skončení prací bude komín zrevido- vozu od roku 2001, je to nezbytné.
ván.
V obou případech nebude nutné,
Náročnost prací spočívá v tom, abychom dlouhodobě odstavovali
že není možno kolem komína postavit vaše domácnosti od dodávky tepla
klasické lešení a veškeré práce budou a teplé vody, neboť jsme schopni
prováděny pomocí lezeckých závěsů vám dodávat teplo z uhelné kotelny
K353 díky propoji obou kotelen.
Druhou akcí, kterou jsem zmínil, bude generální oprava kogenerační jedV nadcházejícím období prázdnin
notky TEDOM CAT 1000. V tomto
a
dovolených vám přeji mnoho
případě bude třeba zhruba na jeden
měsíc jednotku zcela odstavit a pro- slunce, pohodu a samé pozitivní
vést opravu plynové řady na vstupu zážitky.
a rovněž opravu ústrojí pro odvod spaLadislav Foubík, vedoucí provozu
lin. Takto rozsáhlou opravu jsme na Stochov - ITES spol. s r.o.
kogenerační jednotce ještě neprovádě-

Vrhačská tradice obnovena po třinác2 letech
Několik stochovských mužů pod vedením Miroslava Krejčího st. a Pavla Pinkase začalo v roce 1993 pořádat vrhačský čtyřboj.
Tradici dodržovali až do roku 2001, kdy
se každoročně scházeli na jarní a podzimní klání. Potom se na sportovní akci
na několik let zapomnělo. Až letos se po
třinácti letech sešlo třináct účastníků, aby
své síly opět poměřili. V sobotu 17. května se tak na hřišti ve sportovním areálu
ve Stochově házelo diskem, oštěpem,
kladivem a vrhalo koulí. Hlavním rozhodčím a zapisovatelem byl Karel Beran.
Nadšení amatérští sportovci se sešli už
v deset hodin dopoledne k první disciplíně – vrhu koulí, kterou stejně jako hod
oštěpem a kladivem vyhrál Petr Krejčí,
a obsadil tak první příčku v celkovém
bodování. Vítězem v hodu diskem se stal
Miroslav Ušák se svým výkonem
23,45 m. Jen o dva centimetry méně hodil
Martin Kukla. Druhé místo v celkovém
čtyřboji obsadil Miroslav Krejčí ml. a bronzovou pozici vybojoval Jan Plicka. Dalšími účastníky sedmnáctého závodu byli: Bohumil
Suchan, Petr Kedroň, Otakar Hrnčíř, Gabriela Krejčová, Filip Kedroň, Jiří Majerčík, Pavel Pinkas a Otto Kirpal (jména jsou uvedena v pořadí celkových výsledků bez rozdílů věkových kategorií).
Foto a text: Gabriela Krejčová
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KAMARÁDI
V první vlně Klub Magic the gathering junior přivítal 13 dětí, celkem jich už
máme 18 (kapacita max. 20).
Na Magic chodí pravidelně kolem 14 dětí. Kroužek je každé pondělí
od 16:30 – 18:30 hod., pod vedením Zbyška Kalendy s ještě jedním dospělým. Lucie Gombitová dohlíží na finance, termíny a organizuje spřátelený
turnaj. Děti mají každý měsíc svůj malý turnaj, kde hrají mezi sebou o ceny.
Velký turnaj mají cca jednou za dva měsíce. Již proběhl první velký turnaj
a druhý se plánuje na 25. 5., kde děti dostávají hodnotné ceny v podobě karet
tzv. Boostrů, krabiček, kostek, obalů… ,každý si něco odnese, výherci o něco
víc.

Z 6. června na 7. června plánujeme spřátelený turnaj
v Krupce u Teplic, kde má Zbyšek Kalenda další kroužek
Magic. Jedeme tam na výlet si zahrát turnaj s tamějšími
dětmi, podívat se po okolí a naučit se další fígle.
V klubovně se také pořádají turnaje pro dospělé v různých
tipech Magicu (Modern, EDH…) cca 3x do měsíce. Pro dospělé nejsou turnaje dotované z dotace od města. Kamarádi
jim zadarmo propůjčují prostory klubovny. Vše je také pod
vedením Zbyška Kalendy.
Děti již dostaly základní balíčky, které už mají rozšířené
mnoha novými kartami, co vyhrávají na miniturnajích a také
z těch co dostali na velkém turnaji.
Děti z dotace dostanou ještě hotový předkonstruovaný
balíček karet Deck, který je již na větší úrovni než základní
balíčky. Děti obdržely tyto karty již 25. 5. na velkém turnaji. Tento balíček jim vydrží do konce roku, samozřejmě ho budou dále rozšiřovat
o karty co vyhrají či si vymění s ostatníma.

DEN ZEMĚ

ZUŠ Stochov

Kamarádi se opět letos pokusí udělat dobrý
skutek pro naši přírodu. V neděli 8. 6. bychom
vyrazili do okolí Stochova vyčistit životní prostředí od odpadků, které nezodpovědní lidé
vyhazují. Sejdeme v 10:00 před klubovnou
Kamarádů a naše cesta povede přes Honické náměstí směrem
ke Konopasu. U rybníka bychom si den zpříjemnili opečeným buřtem
a pokračovali bychom dále směrem k aleji. Díky Technickým službám
města Stochov nebudeme muset s sebou celou cestu odpad vláčet.
Pytle můžeme nechat na záchytných místech, odkud je TS hned
v pondělí odvezou.

otevírá od září 2014 NOVĚ
houslovou třídu pro žáky
od pěti let.

Aby byla naše činnost co nejužitečnější, potřebujeme spoustu dobrovolníků, kteří s námi půjdou. Tímto bych poprosila všechny, kteří
mají v tento den čas a chuť, aby se k nám připojili. Každá pomocná
ruka je pro nás velkou odměnou. Tímto také velmi děkujeme všem,
kteří nám pomáhají!
Za Kamarády Bc. Zuzana Černá

Srdečně zveme na seznámení
s vyučující
MgA. Danielou Součkovou
(vyučuje také na Deylově konzervatoři
v Praze) a ZÁPIS do naší školy
ve dnech 12. a 13. června
od 17.30 do 19 hodin
Nástroje můžeme zapůjčit.
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DŮM KULTURY STOCHOV - ČERVEN 2014
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REKLAMY A INZERÁTY
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983
NOVĚ OTEVŘENO U BAMBIHO
Levný značkový tex2l (sekáč)
Dárkové zboží
Stochov, náměsD U Dubu 36
(U Dvořáků)
Otevírací doba
Pondělí - Pátek: 10 - 17 hodin
Sobota: 9-11 hodin
Neděle: Zavřeno

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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Odstávka Sportovní haly
V termínu od 30. 6. do 13. 7. proběhne jako každý rok
odstávka Sportovní haly. V tomto období je možné rezervovat tenisové kurty, kurty na volejbal, nohejbal a beach
hřiště přes webové stránky www.sportstochov.cz nebo
osobně v Občerstvení na tenisových kurtech každý den
od 16:00 hod.
Příjem plateb, půjčování příslušenství, výdej klíčů od
kurtů a beach hřiště, zajišťuje zaměstnanec v Občerstvení
na tenisových kurtech. Na tenisových kurtech jsou hráčkám a hráčům k dispozici šatny a sprchy. Víkendové rezervace provádět nejlépe 24 hodin dopředu.
Bc. Tomáš Zajíc, Sportovní areály města, vedoucí organizační složky

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu
Stochov za milé blahopřání k mým narozeninám.
Jozef Lakota
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, paní Suprunové
a Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání a dárky k mým
narozeninám.
Věra Maierová
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a městskému úřadu
za milé blahopřání k mým narozeninám.
Jitka Zábranská
Děkuji za gratulaci a dárky k mým 80. narozeninám paní starostce
a celému Městskému úřadu.
Jarmila Dörflerová
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Jan Koleszár

SLEVOVÉ AKCE
V ČERVNU
BOWLING úterky za 99,- Kč/hodina/dráha
SQUASH 21. 6. 1 + 1 hodina zdarma
BEACH HŘIŠTĚ středy za 99,- Kč/hod.
VOLEJBAL, NOHEJBAL
čtvrtky za 99,- Kč/hod./kurt
BADMINTON 13. 6. 1 + 1 hodina zdarma
TENIS 18. 6. za 99,- Kč/hod./kurt

Rezervace na www.sportstochov.cz
nebo na tel. čísle 312 652 599.
VZPOMÍNKA
4.6. 2012 odešla Evička Hrušková, nikdy
na Tebe nezapomeneme.
Vláďa s rodinou

Dne 10.6. 2014 jsou tomu 2 roky, co nás navždy opustila
paní Hana Šindelářová. Stále vzpomínají Hana s rodinou
Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 29. března uplynul rok, kdy nás navždy opustila
MILOSLAVA HLAVÁČKOVÁ maminka, babička a prababička.
Vzpomeňte s námi.
Dcera Hana s rodinou

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
6/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 4.6. 2014. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město Stochov,
J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923. Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního či sportovního spolku nebo jiné
organizace? Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme. Redakční rada: Ing. Daniela Lišková tel.:
312 651 243 email: stochov@stochov.cz, Gabriela Krejčová tel.: 732 573 587 e-mail: krejcova.gabina@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277
e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 679 102 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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FUTSAL NA STOCHOVĚ
TABULKA PO 2. KOLE

MEMORIÁL PETRA SLANCE
1. KOLO - TŘEBUSIČTÍ FUTSALISTÉ POTVRDILI ROLI
FAVORITA
Devatenáctý ročník Memoriálu Petra Slance byl včera zahájen ve stochovské sportovní hale duely prvního kola. V nich plně potvrdili roli favorita futsalisté divizních Třebusic, kteří posíleni o několik borců sousedního Brandýska v dramatickém duelu přehráli slánský Union. Ten, posílen
o Mrštinu či Klusáčka, v závěru silně dotahoval, na remízu však tato
snaha nestačila. Kvalita třebusických se ukázala v posledním duelu
úvodního kola, když jedenácti zásahy vyprovodili borce slánské Jafry.
Druhé místo v průběžné tabulce patří exdiviznímu slánskému MCE,
který se tradičně posílil mělnickým brankářem Hnízdilem a kladenským
SAT-ANem Abrhámem. Slánští v úvodním duelu celého hracího dne bez
problémů přehráli domácí FC, následně museli tvrdě bojovat ve slánském derby s Unionem alespoň o remízu. Bronzovou příčku zatím okupují švermovští futsalisté, kteří sice ve svém úvodním duelu překvapivě
nestačili na borce slánské Jafry, náladu si pak spravili čtyřbrankovým
vítězstvím nad domácím celkem. Právě ten je asi největším zklamáním
prvního kola, když mu patří poslední příčka.
Výsledky celku FC Stochov v 1. kole:
FC Sto chov – MCE Slaný 2 : 5 (0 : 3)
Branky: Minichthaler, Ježek – Nykl 2, Pospíšil, Abrham, Hansl.
Rozhodčí: Laštovička, Kindl. 20 diváků.
FC Stochov – F.C.B. Švermov 1 : 5 (1 : 3)
Branky: Vorbach – Husák Jin. 3, Janda 2.Rozhodčí: Kindl, Hovorka. 20
diváků.

2. KOLO - FUTSALISTÉ SLÁNSKÉHO MCE PŘEKVAPIVĚ
ZTRÁCELI, TŘEBUSIČTÍ NAOPAK SUVERÉNNÍ
Druhý hrací den 19. ročníku Memoriálu Petra Slance přinesl první velké
překvapení, když exdivizní MCE Slaný podlehl nadšeně bojujícím borcům švermovského F.C.B. Ti sice inkasovali jako prví, ještě před první
přestávkou však dokázali vyrovnat. Ve druhém poločase měl favorit viditelnou převahu, švermovští však skvěle bránili a spoléhali na rychlé brejky. Jeden z nich jim vyšel tři minuty před koncem, radost z nečekané
výhry tak byla na místě. Borci MCE si pak spravili chuť ve slánském
derby, když devíti zásahy deklasovali futsalisty Jafry. Švermovští pak
nestačili na suveréna dosavadního průběhu soutěže, borce divizních
Třebusic. Hráči PK si navíc bez problémů poradili v úvodním duelu
s matným domácím výběrem
Dvě výhry si připsal slánský Union, který se tak v tabulce posunul
z pátého na druhé místo. V úvodním duelu dne deklasoval svého městského rivala Jafru, následně si posílení Unionisté poradili s posledním
Stochovem.
V čele tabulky jsou po druhém hracím dnu bez ztráty bodu borci PK
Třebusice, o pět bodů méně má slánské duo FK Union a MCE. Jen o
bod méně mají pak švermovští futsalisté. Zabrat naopak budou muset
borci předposlední Jafry FK Slaný a především domácího stochovského
výběru.
Do čela tabulky střelců se se sedmi přesnými zásahy posunul Michal
Nykl (MCE Slaný), ten je pronásledovaný dvěma pětigólovými třebusickými střelci Pavlem Kubínem a Františkem Čížkem.
Výsledky celku FC Stochov ve 2. kole:
PK Třebusice – FC Stochov 7 : 0 (6 : 0)
Branky: Šerák R. 2, Kinský, Čížek, Kubín P., Kubín M. ml., vlastní.
Rozhodčí: Bázler, Smreček. 30 diváků.

Memoriál Petra Slance pokračuje ve stochovské sportovní
hale dalšími koly ve středu 4. a 11. června 2014, výkop
prvního duelu je vždy v 18 hodin.
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PŘÍPRAVA OKRESNÍCH FUTSALOVÝCH
SOUTĚŽÍ ZAČALA
V těchto dnech obdrželi všichni zájemci o účast
v kladenských mistrovských soutěžích v následující sezóně
úvodní informační dopis o jejich organizaci, včetně přihlašovacích náležitostí.
I v sezóně 2014/2015 se počítá se třemi stupni okresních
soutěží, kdy tou nejvyšší bude Okresní přebor, následovat
bude Okresní soutěž I. třídy, nejnižší soutěží pak bude
Okresní soutěž II. třídy. První dvě soutěže budou mít po
dvanácti účastnících, hrát se budou systémem každý
s každým, systém OS II. třídy bude zvolen podle počtu přihlášených celků. Okresní přebor se bude hrát ve Sportovní
hale BIOS Slaný, ostatní dvě soutěže ve Sportovní hale
Stochov. Všechny soutěže budou odehrány v období od 8.
listopadu 2014 do 28. března 2015, hracími dny pak budou
soboty (OP a OS I. tř.) a neděle (OS II. tř.).
Zájemci o účast v okresních soutěžích musí nejpozději
do 30. června 2014 uhradit na účet Okresní komise futsalu
FIFA Kladno zálohu startovného ve výši 1.000,- Kč,
a do stejného termínu musí na e-mailovou adresu
futsalkladno@seznam.cz zaslat vyplněnou přihlášku celku
do soutěže. Doplatek startovného ve výši 7.000,- Kč je pak
nutno uhradit do 30.9.2014, ve startovném jsou zahrnuty
veškeré náklady na organizaci soutěží, mimo cestovních
nákladů účastníků.
Více podrobností, včetně kontaktů, najdou všichni zájemci
na www.okfkladno.cz.
Pavel Nepil

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - JOSEF
NABÍZÍME: KOMPLETNÍ PNEUSERVIS, KOMPLETNÍ SERVIS
VŠECH ZNAČEK. OPRAVY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ,
DIAGNOSTIKA, MECHANICKÉ PRÁCE, ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
NA SUCHO I MOKROU CESTOU, GEOMETRIE, PŘÍPRAVA
NA STK, PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ S 5% SLEVOU, ODVOZ
ZÁKAZNÍKA ZDARMA, RYCHLOST, PEČLIVOST, KVALITA.
AREÁL RYNHOLEC (BÝVALÝ DŮL ČS ARMÁDY)
TEL.: 731903595, 604145955,
PO - PÁ: 8,00- 17,00 HODIN, SO: 8,00 - 12,00 HODIN
E - MAIL: Autopneuservis-josef@seznam.cz
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Krušovický vejšlap bez stochovských
občanů
Poslední
týden
měsíce
dubna
se
vyznačoval
krásným
a slunečným počasím, stejně jako první májový den. V pátek druhého května
však dochází k prudkému ochlazení, obloha se zatáhla, přišla bouřka a na mnoha místech padaly i kroupy, které však Stochov nezasáhly. Přesto pořadatele
34. ročníku Krušovického vejšlapu čekali marně v sobotu 5.5.2014 na přicházející turisty. Chladné počasí
je odlákalo. Pochodu se
zúčastnilo i málo občanů
Stochova,
což
bylo
v minulých ročnících právě
naopak. Parta stochovských příznivců krušovického moku však opět přišla a udržela tak tradici, kdy od prvního ročníku
v roce 1981, pravidelně šlape a ani jeden ročník nevynechala. Pochodu se
zúčastnilo celkem 68 turistů, a to ze Stochova 40 a z Nového Strašecí 28.
Cestu k nám na Stochov si našel i turista z dalekého Krnova. On i všichni
účastníci pochodu dorazili v pořádku do cíle v Lužné, kde si převzali diplom
s počtem nachozených km.

Jarní Družecká šlápota
Družecká šlápota a Pochod Krajem Oty Pavla, (letos je připraven
na 21 .6. 2014), jsou nejoblíbenějšími akcemi, pořádanými ve Středočeském kraji. Návštěvnost okolo 600 účastníků jsou zde zcela
normální.
Letošní špatné počasí posledních dnů, hlavně deštivá noc před
pochodem a další velká akce Praha – Prčice, neslibovaly hojnou
účast. Přesto se do Družce vypravilo 439 turistů, kteří pochodovali
na trasách třináct, šestnáct a dvacet kilometrů. Cyklistů přijelo také
méně než v loňském roce a na trasy dlouhé dvanáct, to pro ty nejmenší, dvacet a dvaapadesát kilometrů jich vyjelo celkem 35.
Raritou Družecké šlápoty je občerstvovací stánek, kde bylo možné
posedět pod slunečníkem, při dobré klobáse, pivu, ale i nealkoholických nápojích. Pohádkové postavy na třech stanovištích dávaly
kontrolní
razítka a každý si mohl zkusit své umění při různých soutěžích.
Ženám, převlečených za klauny a různým postavám, je třeba za jejich
ochotu v tomto nepříjemném počasí poděkovat. Paní Maruška Pálková má kolem sebe dostatek ochotných lidí, které se v dnešní době na
pořádaných turistických akcích jen málo vidí. Perfektně značené trasy
jsou každoročně doménou jejího manžela.
Při příchodu do cíle obdržel každý tradiční špekáček, který si bylo
možné opéci na připraveném ohništi, dále pak diplom a suvenýry,
věnované Dr. Liborem Roučkem. Ve vyhřáté restauraci vyhrávala
hudba, a tak každý zde rychle zapomněl na nevlídné počasí.
Foto a text Václav Čížek

Jsme na webu:
www.stochov.cz

KRUŠOVICKÝ SOUDEK

NMS vydává :

Přespolní běh o Krušovický soudek měl opět rekordní účast
Letos se uskutečnil již 34. ročník přespolního běhu o Krušovický soudek, který tradičně startoval ve
Stochově poslední dubnovou sobotu. Na dvaceti kilometrovou trať, vedoucí přes Nové Strašecí okolo
rybníku Bucký a přes Louštín do Krušovic, se vydal rekordní počet běžců.
Pro startovní čísla si do stochovské sokolovny přišlo celkem 281 běžců, což byla opět rekordní účast.
Putovní cenu Krušovický soudek s 50 litry dvanáctistupňového piva získal Jakub Schoř ze Slavoje Banes
Pacov, který zaběhl trať za 1:13:14. Nejlepší čas ve skupině žen zaběhla Soňa Rybáčková z MK Kladno.
Účastníci na prvních třech místech ve všech kategoriích obdrželi finanční hotovost a karton piva. Pro tři účastníky byl závod příliš těžký a závod nedokončili.
Pořadatelé ze Sokola Stochov-Honice museli ovšem řešit několik problémů spojených se závodem.
Již v únoru pivovar Krušovice zrušil jejich požadavek na pořádání přespolního běhu. „Díky vzájemné dohodě
a malým úpravám mohl být ale závod 27. dubna 2014 realizován,“ uvedl bývalý ředitel závodu Václav Čížek.
Další neshody měli pořadatelé s policisty, kteří odmítli zabezpečit přechod přes silnici u Bucku. Žádnému
účastníkovi se ale nic nestalo a všichni pak mohli zapít úspěch v Krušovicích za doprovodu hudby. Jen pro tři
účastníky byl závod příliš těžký a nedokončili ho.

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 102
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz
Foto: Václav Čížek
Text: Gabriela Krejčová

Řešení organizačních záležitostí – ředitel závodu Jan
Smital s Václavem Čížkem

Prezentace v sokolovně

Závodníci po startu v ulici Jaroslava Šípka

Proběhnutí
před závodem

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 10. 5. 2014 oslavila 93. narozeniny paní Věra
Maierová (viz foto vlevo, vpravo paní Pokorná). K tomuto
významnému životnímu jubileu jí popřály 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

