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NAŠE MĚSTO STOCHOV

Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
je před námi doba dovolených, děti si odpočinou od školních povinností a rodiče od povinností, které mají, když
jejich děti chodí do školy. Měla by tedy nastat klidnější doba. Pokud se jedná o město, je to doba, kdy právě začíná
realizace investičních akcí. Pracujeme na rekonstrukci Smetanových sadů, které by se měly stát novou odpočinkovou
zónou města. Buduje se Okružní silnice v Čelechovicích, bohužel nemůžeme rekonstruovat silnici Konopaskou, protože zde nejsou vyřešeny majetkové poměry s vlastníky pozemků. Počítáme s instalací nových autobusových zastávek
na Návsi družby. Pevně věřím, že dopadnou dobře výběrová řízení na zateplování bytových domů na Mírovém náměstí. Co mi dělá starost je stav silnic a chodníků na Slovance. VKM Kladno byla přislíbena rekonstrukce vodovodního řadu ve dvou ulicích, kde město mělo následně opravit povrchy. Bohužel do dnešního dne nemáme informaci, kdy
by k opravám došlo. Město s opravou chodníků začne v ul. P. Bezruče. Námi plánovaná oprava chodníku v ulici Ve
vilkách musela být odložena kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům. Část chodníku nevlastní město a převod této nemovitosti do vlastnictví města si vyžádá určitý čas. Velmi dobře se vyvíjí oprava přízemí „staré školy“ vedle kostela a pevně doufám, že podzimní volby se uskuteční zde, v nové volební místnosti. V základní škole dojde k výměně dveří a byla bych velmi ráda, pokud by se zdařilo opravit vstupní komunikaci k pavilonům základní školy ještě před začátkem nového školního roku. Nezapomínáme ani na úpravu prostor mezi bytovými domy.
Změn by měla doznat plocha mezi bloky 84 a 85.
Je toho hodně, co bychom si přáli udělat a já doufám, že se nám to povede. Přeji vám všem touto cestou krásné letní dny.
S. Fišerová

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
BYTOVÝ FOND
Vážení občané,
ocitáme se najednou na začátku letního období, prázdnin a dovolených. Znovu se přesvědčujeme, jak ten čas
letí. Chtěla bych vás opět poinformovat, co v současné době proběhlo a co se připravuje?
Nejprve bych se chtěla krátce dotknout vyúčtování nájemného a služeb za uplynulý rok 2013.
Někteří z vás byli spokojeni, jednalo se u nich o přeplatky, někteří z vás byli nespokojeni, neboť neměli tak velký
přeplatek či dokonce se u nich jednalo o nedoplatky, stejně jako při vyúčtování v předchozích letech. Dovolte mi,
abych vám poskytla srovnání vyúčtování za rok 2012 a 2013.
Za rok 2012 činily přeplatky 6,3 milionu a nedoplatky 1 milion Kč.
Za rok 2013 činily přeplatky 4,5 milionu a nedoplatky 1,5 milionu Kč.
Zde krásně ve srovnání vidíte, že čísla nejsou nijak katastrofická a odpovídají dané době. Nájemné v bytech ve vlastnictví města
nezvyšujeme, zůstává stále stejné, ale nárůst ceny tepla je způsoben mnohými faktory, např.: odpisy investic, zvýšením DPH o 1% ,
zvýšením ceny paliva, vody, atd. Cenu paliva neovlivníme, velkoobchodní cena plynu je závislá na pohybu na burze, plyn se nakupuje
v eurech a do ceny plynu se promítá i znepokojivá situace na Ukrajině.
A jaké akce připravujeme? Chceme pokračovat i nadále v zateplování našich bytových
domů, v současné době, ač se to nezdá , máme
zatepleno již 12 domů. Naplánováno je Mírové
náměstí, bloky 38 a 39, nyní probíhají výběrová
řízení. Samozřejmě počítáme i se zateplováním
dalších domů. Nyní bude probíhat I. etapa výměny zastaralé a nevyhovující měřící a regulační techniky TRASCO, na blocích 85, 84, 83,
76, 75 a 74.
Připravujeme úpravu vnitrobloku – dětského hřiště mezi bloky 85 a 84, neboť´ je pro děti
již nevyhovující a staré. No a co pouhým okem
nevidíte, probíhají stále výměny stoupaček,
opravy, údržby, pravidelné deratizace a jiné.
Takže závěrem mého malého výčtu informací vám chci popřát hezké prožití vašich
dovolených a dětem zdařilé prázdniny.
Miloslava Becherová - místostarostka
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KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
VOLÁNÍ a SMS
za 1,- Kč
+ TELEVIZE VE VAŠEM
TABLETU, NOTEBOOKU nebo MOBILU
Společnost KABELOVÁ TELEVIZE
CZ s.r.o. má pro své zákazníky od konce května v nabídce speciální mobilní
tarif KT mobil TOP.
Chcete volat a posílat SMS zprávy do
všech sítí za 1,- Kč a neplatit žádný
měsíční paušál? Tak právě pro vás máme do zlatova vypečenou SIM kartu
s tímto tarifem.
Výhody tarifu:
volání do všech sítí za 1,- Kč/min.
SMS do všech sítí za 1,- Kč
žádný měsíční paušál
přenos telefonního čísla ZDARMA
bez úvazků a jiných podmínek

V měsíci květnu jsme plně zprovoznili
doplňkovou službu k internetovým tarifům „sledovanitv.cz“, která vám nabízí
možnost další televize do domácnosti.
Díky této službě můžete sledovat více jak
35 televizních programů a poslouchat více
než 25 rozhlasových stanic přímo ve vašem počítači, tabletu nebo chytrém mobilním telefonu.
Výhody služby:
funkce Timeshift - možnost sledování
všech pořadů na všech programech až 30 hodin po jejich odvysílání
až 40 hodin nahrávek dostupných po
dobu 3 měsíců s možností opakovaného přehrávání
funkce automatického nahrávání zvolených programů, např. všech
dílů vybraného seriálu a jejich
následné přehrání
pauza – pozastavení si právě probíhajícího programu až na 60 minut
možnost přehrávání přímo na webo-

vém prohlížeči bez nutnosti
instalace dalších programů
EPG – elektronický programový
průvodce informující o probíhajících i následujících pořadech
„sledovanitv.cz“ je součástí některých internetových tarifů v plné verzi
včetně Timeshift 30 hodin
+ Nahrávky 40 hodin.
Každý náš zákazník má možnost vyzkoušet si službu do 30. 6. 2014 zdarma. Stačí se bezplatně zaregistrovat na
www.sledovanitv.cz (záložka Registrace).
Máte-li zájem o tyto služby či máte
jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Obchodní
tým
již
připravuje
„Prázdninovou akci“, která vás jistě
potěší a zpříjemní letní dny.
Lucie Bucharová, obchodní ředitelka

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Uplynulé dva měsíce byly opět ve znamení aktivity těch, kteří porušují přestupkový zákon a v několika případech
i trestní.
V Tescu řešila již poněkolikáté stejnou osobu z krádeže alkoholu a protože dotyčný byl v posledních třech letech za
obdobný čin trestán, byl omezen na osobní svobodě a předveden na PČR Stochov.
Dále byla hlídka městské policie telefonicky upozorněna, že před restaurací Sport bar u kostela se pohybuje muž ohrožující své okolí střelnou zbraní. Po příjezdu hlídka s výzvou a pod hrozbou namířených služebních zbraní osobu svedla na zem a omezila jí pouty na osobní
svobodě. Po prohlídce bylo zjištěno, že se jedná o plynovou pistoli s nataženým kohoutkem a zajištěnou pojistkou. Ani s touto zbraní není
dovoleno se pohybovat na veřejnosti. Osoba byla předána PČR Stochov.
V součinnosti s PČR Stochov zadržela v ulici Nová, pomocí výstražného zařízení řidiče, u kterého se ukázal pozitivní test na omamné
a psychotropní látky.
Ve dvou případech reagovala městská policie na upozornění občanů, že jejich
soused, či sousedka delší dobu nevychází z domu a je zde nebezpečí ohrožení
jejich života. V prvním případě se za součinnosti s PČR Stochov a HZS Stochov
podařilo zajistit lékařskou pomoc. Za druhým případem zůstal jen smutek.
Všímavost stochovského občana, který upozornil telefonicky městskou policii na
pohyb podezřelých osob v málo navštěvovaném domě. Během několika minut na
místě společně zasahovaly hlídky MP a PČR Stochov a oba nenechavce na místě
zajistily.
Konec dobrý, všechno dobré. Zřejmě bouřka zahnala malého pejska do silážní
jámy s kravskou mrvou. Neměl moc sil, když ho spoře oděný strážník vysvobodil.
Od majitele se dostalo zachránci velkého poděkování. Při návratu domů, jen pouze
letmý pozdrav od manželky.
Zdeněk Zaspal - vedoucí strážníků MP
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MOTORKÁŘI DĚTEM 2014
Motorkáři společně se sponzory a městem Stochov připravili pro děti, nejen z dětského domova, zábavný program na celé odpoledne.
V sobotu 7. června mohli malí návštěvníci Bikers Baru
Vodárna od dvou hodin odpoledne sledovat dětské představení a vyzkoušet si hned několik soutěží. Za doprovodu
rodičů přišly na charitativní akci desítky dětí. Vstupné bylo
dobrovolné a výtěžek byl věnován Dětskému domovu
ve Stochově.
Děti si vyzkoušely odpalovat míče baseballovou pálkou,
střílet vzduchovkou či chodit na laně. Součástí akce byl
i skákací hrad a celé odpoledne mohly děti se svými rodiči
sledovat zábavný program plný písniček, říkánek a hádanek
nejen pro malé ratolesti, ale i pro dospělé. Kdo nevyužil
sportovní aktivity, ocenil jistě malování na obličej. Není proto
divu, že se v okolí stochovské vodárny nacházelo první
červnovou sobotu hned několik kočiček, tygrů či motýlků.
Text: Gabriela Krejčová, foto: Aranka Chlivényová

DEN DĚTÍ
Jako každý rok, tak i letos, bylo zapotřebí den dětí pořádně oslavit.
O zábavu se postaral Kulturní dům Stochov za podpory města a ve
spolupráci se spolkem Kamarádi. Poslední květnový den tak mohly

děti přijít na stochovské náměstí a vyzkoušet si chůzi na chůdách,
střelbu z luku nebo si zaskákat na nafukovacím hradu za doprovodu hudby, která zněla na náměstí od dvou hodin odpoledne.
Text a foto: Gabriela Krejčová
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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 tex.l (sekáč)
Dárkové zboží
Stochov, náměs< 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 zahrani ční
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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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu Stochov a Komisi pro mládež a seniory za baliček
a blahopřání u příležitosti mého životního jubilea.
Věra Čížková
Děkuji Městské policii Stochov, sousedům, záchranářům, zdravotníkům za rychlou záchranu mého života a zároveň děkuji rodině dcery Jitky a rodině vnučky
Jennifer.
Dušková, Slovanka
Jako každý rok, tak i letos, děti z 1. Mateřské školy ve Stochově, spolu
s paní učitelkami Rajglovou a Vodičkovou si vzpomněly, že na DPS jsou také
maminky, babičky a prababičky. Dne 9. května ke „Dni matek“ nám přišly popřát a
předat kytičku, kterou vlastnoručně vyrobily.
Moc jim děkujeme a přejeme zdraví a šťastné dětství.
Maminky, babičky a prababičky z DPS ve Stochově
ZUŠ Stochov v úterý 20.5. 2014 uspořádala „Koncert tanečního oboru“ ve velkém sále Domu kultury Stochov. Jako vždy, byl to krásný podvečer kdy žačky,
paní učitelky Natalie Litvinové, nám předvedly, co se všechno naučily a věřte,
že se bylo na co dívat a obdivovat. Všem účinkujícím děkujeme a přejeme radost
z dosažených úspěchů. Těšíme se na další vystoupení.
Účastníci „Koncertu“
Děkuji MÚ Stochov, starostce Ing. S. Fišerové, Komisi pro mládeže a seniory,
p. Guziové, MS ČČK Stochov, ZO KSČM Stochov a přátelům za blahopřání
a dárky k mému jubileu.
Miroslav Maxa

Ve Stochově je ještě jedna skupina, která se věnuje našemu mládí, a to jsou členové „Sokola Stochov - Honice“. Je třeba jim poděkovat, jak těm
dříve narozeným, tak i současným, že se přičinili,
sokolovnu zvelebili a tím ji zachovali pro naše děti
a i pro ty, kteří se sportu věnují.
Pan Matějka a paní Vajcová ve svém volném čase, cvičí v sokolovně gymnastky. Děvčata se vždy
na cvičení těší. Jak by také ne, vždyť metají kotouly,
hvězdy, stojky, skáčou přes nářadí a vše, co k tomuto sportu patří. Takže jim také moc děkujeme. Přejeme pevné zdraví, radost z pohybu, a aby se jim
splnilo vše o co budou usilovat.
Přátelé „Sokola Stochov - Honice“
Velmi děkujeme strážníkům Městské policie Stochov za obětavost při záchraně našeho psa Maxe.
Petra Štěpánková s rodinou
Chtěl bych vyjádřit obdiv nad prací Městské policie
Stochov při záchraně psa v močůvce. Nenechte se
odradit při své práci lidmi, kteří ve své práci nikdy
nikomu nepomohli a je dobře, že si takto Městská
policie Stochov vylepšuje pověst zdařilými akcemi.
Přeji úspěch ve Vaší práci.
Mgr. Martin Přikryl

VZPOMÍNKA
26. července uplynuly 4 roky co dobrovolně odešel
z tohoto světa náš milovaný
Artur Loun. Všem nám scházíš.
Babička Dvořáčková

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
7/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 8.7. 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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STOLNÍ FOTBÁLEK VE STOCHOVĚ
V sokolovně se hrál stolní fotbálek
V sobotu 21. června 2014 proběhlo v sokolovně ve Stochově
vyhlášení 3. ročníku La ligy Revolta, tedy zápasů ve stolním
fotbálku. Kromě týmů z okolních obcí se akce zúčastnily také
stochovské týmy. Velký úspěch za celou sezonu zaznamenal
klub Monton de Tontos, jehož tým A, pod vedením Michala
Bauera, získal třetí místo v první lize, a na stejné příčce skončil
i tým kapitána Jakuba Bečváře z druhé ligy. Oba manšafty si

odnesly kromě poháru také medaile.
Slavnostní vyhlašování výsledků proběhlo ve Stochově poprvé. „Loni jsme zakončili druhý ročník
v Buštěhradě, letos jsme zvolili Stochov. Rádi bychom
ale pokračovali zase někde jinde, aby každoroční akce
nezevšednila,“ uvedl organizátor Vladimír Beránek.
Akce začínala v pravé poledne a končila až v pozdních

večerních hodinách. Doprovodný program během odpoledne byl samozřejmě tematický a to v podobě turnaje, ve
kterém si mohl zahrát každý z účastníků. Samotné vyhlašování celé sezony přišlo na řadu až po osmé hodině
večer.
Text a foto: Gabriela Krejčová

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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CHOV HOLUBŮ
VÍTĚZKA Z ASCHAFFENBURGU
Asi málokdo ze stochovských občanů ví,
že více jak 90 let je v Čechách organizován chov
poštovních holubů. Bohužel, s postupujícím časem
klesá zájem, hlavně mladých lidí, o tento krásný koníček. Ještě v padesátých a šedesátých letech minulého století bylo v okrese Kladno registrováno 298 chovatelů! V letošním roce má oblastní sdružení Lidice,
kam spadá okres Kladno a Rakovník, 60 členů
a věkový průměr je více jak 60 let. Jedním z těchto
mohykánů je i náš občan Karel Ondrášek, který se
této zálibě s přestávkami věnuje od roku 1965. Tehdy
začínal s otcem a nyní chová holuby u kolegy p. Juliuse Droppy v Tuchlovicích, kam během závodní sezony 2x denně dojíždí na tréninky jeho závodníků. Závodní sezona začíná 1.5. a končí závody holoubat
kolem 20. září. V letošním roce je každý víkend jeden
Foto: Karel Ondrášek
či dva závody, celkem 19 závodů jednoročních
a starších holubů a 4 závody holoubat. Nejkratší vypouštěcí místo je Pomezí se vzdáleností 123 km a nejdelším Orleáns 917 km. O tom, že má velmi dobré výsledky svědčí i mimořádný
úspěch z neděle 22.6., kdy chovatelé z celých Čech letěli zemský závod z Aschaffenburgu. Zúčastnilo se ho 760 chovatelů, kteří nasadili
9610 holubů! Start byl proveden v 6 hodin ráno za jasného počasí, při teplotě 12 st. C a západním větru. V této velké konkurenci mu přinesla 1. cenu tříletá holubice s číslem kroužku 11-045-4440. Ta na vzdálenosti 353,37 km dosáhla rychlosti 1731,923 m/min. a přilétla na
mateřský holubník v 9 hod. 24 minut a 2 vteřiny! Vyhrála nejen krásný pohár, ale i finanční odměnu 2300 Kč. Byla odchována z chovných
holubů ve voliéře a v letošním roce se již umístila v 7 závodech z 8. Dále má už tři roky po sobě nejvýkonnějšího holuba v celé oblasti,
který nalétal 4317 km a vyhrál 1. cenu v oblasti ze závodu Aachen 558 km. Je to časově i finančně náročný koníček, ale pohled na holuba, který padá z výšky na svůj holubník a vítá se se svou holubičkou je nádherný. Pokud by někdo z mladých ve Stochově a okolí měl
zájem o holubářský sport, pan K. Ondrášek je ochoten vše ukázat, vysvětlit a pomoci při založení chovu.
Kontakt je na mailu: holubar.charles@seznam.cz nebo telefon 605435385.

REDAKČNÍ RADA NMS VYHLAŠUJE
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ
PRÁZDNINOVOU FOTOGRAFII.
ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE,
ABY NÁM POSÍLALI FOTOGRAFIE
SVÝCH RATOLESTÍ Z PRÁZDNIN,
A TO NA E-MAIL:
stochov@stochov.cz

Daniela Lišková

Wüstenrot
hypoteční banka
HYPOTÉKA JIŽ OD 2,29%
nyní správa úvěru zdarma
HYPOTÉKA REFIN
již od 2,19%
zpracování refinu zdarma
Poradenská kancelář
Kačice
po-ne tel.:777 756 766
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Aktivní Klub českých turistů zavítal do Tábora
KČT Stochov využil pozvánky na 40. ročník dálkový a turistický pochod Husitským krajem v Táboře.
Odjíždělo se ve čtvrtek 29. května 2014
v dopoledních hodinách, se zastávkami u různých
památek, jako například památník v Letech, kdy za 2.
světové války zde byl pracovní tábor. V letech 1942
– 1943 pak tábor pro Romy. Památník z roku 1995
byl umístěn na bývalém vězeňském hřbitově. Další
zastávka byla na jednoobloukovém Žďákovském
mostě, který s délkou 540 metrů překlání Orlickou
přehradní nádrž.
Po příjezdu do Tábora a ubytování ve škole, která
z jedné části budovy vybudovala hotel, a takto si
zajišťuje finance na chod školy, následovala krátká
procházka městem.
Pátek jsme věnovali nedaleké Bechyni a jeho památkám. Mezi zajímavosti
patří jistě most přes řeku Lužnicí z let 1926 - 1928, zvaný Duha. Po mostu vede
silnice i železniční trať a je tu krásný výhled na město a údolí řeky. V místě, kde
řeka Smutná se vlévá do Lužnice, se vypíná zámek s krásně upraveným parkem. Bechyně se proslavila dlouholetou keramikou, ale také lázněmi, kde se léčí
různé nemoci pohybového ústrojí a reumatizmus. Neopomenuli jsme také navštívit zdejší muzeum turistiky, které zde bylo zřízeno v roce 2006.
Sobotní turistický pochod Husitským krajem vedl okolím Tábora. Po návratu do
cíle pochodu nám ještě zbyl čas na prohlídku táborského podzemí a muzea čokolády a marcipánu. Nedělní start byl v Plané nad Lužnicí, kam jsme se přepravili
městskou dopravou. Pochod, pod názvem Běží liška k Táboru, nás vedl po břehu
Lužnice, krásným údolím do Sezimova Ústí. Zde jsme navštívili park pod vilou
Edvarda Beneše a jeho hrobku, která byla vzhledem k výročí pokryta věnci různých státníků, institucí a prezidenta republiky.
Víkend skončil a tak jsme se museli vrátit zpět na Stochov. Jen je třeba dodat,
že i přes čtvrteční nepřízeň počasí se výlet na Táborsko vydařil a zúčastnilo se ho 22 členů KČT Stochov.
Foto i text: Václav Čížek

Stochováci na Kalivodském hůlkování
Nordic walkingový pochod s názvem „ Kalivodské hůlkování vznikl v roce
2009. Na tento nápad přišly dvě ženy, a to Zoja Kučerová z Infocentra
ve Slaném a Milena Volfová z Kalivod. Pochod v Kalivodech se pořádá vždy
poslední víkendovou sobotu v červnu, kdy se zde také koná pouť. Start a cíl
je v místní restauraci. Letošní účastníci si mohli vybrat jednu z tras tři, deset
a dvacet kilometrů.
Tato akce se stala
velmi oblíbenou a i
ta letošní byla velmi
úspěšná. Celkem se
zde sešlo 207 lidí
a mezi nimi byla i početná skupina ze Stochova. Trasa vedla po lesních a polních
cestách a letos byla zpestřena otevřením naučné stezky Lesů České republiky
s názvem Kalivodské bučiny. V cíli každý obdržel pohlednici s razítkem pochodu. Na
závěr bylo provedeno slosování startovních lístků a zajímavé ceny si odvezli i účastníci ze Stochova. Příjemné bylo i posezení při hudbě s tradičním občerstvení, dobrém guláši, posvícenských koláčích a pečivu.
Tak na shledanou v Kalivodech 27. června 2015.
Foto i text: Václav Čížek

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 2. června 2014 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítání
občánků. Místostarostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 3 chlapečky a 4 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jiřího Markupa,
Jana Křečka, Davida Baška, Emily Pohlovou, Terezu Kedroňovou, Julii Pokornou a Adrianu
Kubovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Redakce NMS
Julie Pokorná
David Bašek

Tereza Kedroňová

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: Ing. Sylva Filipová

Jiří Markup

Emily Pohlová

Adriana Kubová

Jan Křeček

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 1. 6. 2014 oslavila 90. narozeniny paní Jaroslava
Křimská, dne 6. 6. 2014 oslavila 91. narozeniny paní
Olga Chaloupková, dne 14. 6. 2014 oslavil 90. narozeniny
pan Miloš Chaloupka a 24. 6. 2014 oslavila 91. narozeny
paní Milada Lindauerová. K tomuto významnému životnímu
jubileu jim 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

