INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XXXVIII/2015

3 Kč

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Nejdůležitější body:
> Svatováclavské
posvícení

10/2015

> Z kanceláře
starostky
> Přátelé v Evropě

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 2015
Ve dnech 26. 9. - 27. 9. 2015 proběhlo na Stochově Svatováclavské posvícení (foto str. 1–2).
Při této příležitosti přijeli naši přátelé z německého Saarwellingenu a francouzského Bourbon Lancy. Města Stochov a Bourbon - Lancy oslavila 5. výročí podepsání smlouvy o přátelství.
Slavnostní večeře k tomuto výročí se konala na Středním učilišti služeb a řemesel na Stochově
(obr. 1,2).
(Text: NMS, foto 1,2: Jaroslav Macík, 3-6: Gabriela Krejčová)
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SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 2015
Svatováclavské posvícení ve Stochově doprovázel bohatý program
Svatováclavské posvícení má ve Stochově mnoholetou tradici. Také letos se nesly oslavy ve znamení dobré nálady, zábavy
a posvícenských koláčků.
Víkendový program odstartoval v pátek večer slavnostním koncertem ke Dni české státnosti v místním kostele sv. Václava. V sobotu
26. září byl pro místní i přespolní připraven bohatý program na Mírovém náměstí.
Po celý den byly na náměstí trhy, lidé si mohli koupit perníčky, medovinu či grilované maso. Pro děti byl připraven nafukovací hrad a putovní výstava strašidel v místní minigalerii. Návštěvníci mohli vidět historický šerm, který předvedli Berounští měšťané.
O hudební doprovod se postaralo hned několik kapel. Jako první zahrála dechová kapela Květovanka, odpoledne zněly Stochovem největší
hity Michala Davida (revival) a poslední se na pódiu předvedli členové Uriah Heep revival. Na místním sportovišti byly nejen pro děti
k dispozici houpačky a další atrakce. Celý sobotní program byl zakončen v deset hodin večer ohňostrojem.
V sobotu se také pořádala posvícenská zábava v sokolovně. Začala v osm hodin večer a o hudební doprovod se postarala skupina Černý
brejle. Nedělní oslavy začaly posvícenským průvodem v devět hodin ráno z Mírového náměstí. Lidé za doprovodu kapely došli k dubu
sv. Václava, kde měla proslov starostka Mgr. Miloslava Becherová. Průvod dále pokračoval na hřbitov, kde lidé zapálili svíčku a zavzpomínali
na své blízké, a kapela zahrála poslední písně. Ve veselém duchu se pak místní přesunuli do sokolovny na tradiční Pěknou hodinku.
Text: Gabriela Krejčová, Foto: 1 - V. Čížek, ostatní - Jaroslav Macík

Průvod

Projev paní starostky U dubu
Společná foto s našimi přáteli

Zástupci TJ Sokol Stochov - Honice
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
20 LET PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ VE STOCHOVĚ (1995 - 2015)
Vážení přátele,
po mnohá desetiletí zajišťovaly výjezdy k požárům, dopravním nehodám, ekologickým haváriím, povodním atd. jednotky sboru dobrovolných hasičů města i okolních vesnic a měst.
Iniciativa vzešla ze strany tehdejšího náčelníka Správy a útvaru Sboru požární ochrany
Kladno pplk. Jana Žižky, jednoho z předních iniciátorů reformy požární ochrany a její přeměny na integrovaný záchranný systém, který by propojil jak hasiče, tak policii a zdravotníky.
Vlastní dohodě města s hasiči předcházela řada jednání mých předchůdců v čele s tehdejším starostou Jiřím
Slavíkem. V roce 1994 Město Stochov darovalo objekt Správě a útvaru Sboru PO Kladno - důvodů bylo několik:
•

skutečnost, že okres Rakovník nebude budovat profesionální stanici v Novém Strašecí

•

dostupnost rychlostní silnice R6

•

zabezpečení požární ochrany lánského zámku a Lán obecně.
Město Stochov při této příležitosti předalo HZS ve Stochově dar - sadu zvedacích vaků v ceně 100 000,-Kč.
Mgr. Miloslava Becherová
starostka města
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PŘÁTELÉ V EVROPĚ
Ve dnech 11. – 13. září proběhly ve francouzském městě Bourbon-Lancy oslavy v rámci výročí 25 let trvajícího partnerství mezi
městy Bourbon-Lancy (Francie) a Saarwellingen (Německo)
a 5 let trvajícího partnerského svazku mezi městy Bourbon-Lancy

a Stochovem. Tento slavnostní víkend byl odstartován příjezdem
cyklistů ze všech dotčených měst na místo konání oslav u místního jezera. V této slavnostní disciplíně reprezentovali naše město
pánové Zdeněk Zaspal a Jiří Majerčík. Tato cyklistická akce
s názvem „Cesta přátelství“ trvala přesně 3 dny a cyklisté urazili
na cestě mezi německým Saarwellingenem a francouzským

Bourbon-Lancy celkem 520 km. Cyklisté byli
přivítáni velkým potleskem celé řady přihlížejících návštěvníků. Následně přivítala všechny
přítomné hosty starostka města Bourbon-Lancy
paní Edith Gueugneau. Po vystoupení hostitelky
následovaly zdravice, a to od starosty města
Saarwellingen Michaela Phillipiho a od místostarosty města Stochov Ing. Romana Foršta.
Následující den se nesl v duchu příjemné
a přátelské atmosféry. Naši přátelé z Francie
připravili pestrý celodenní program plný sportovního a kulturního vyžití zakončený nádherným
společenským večerem. Výše uvedení čelní
představitelé měst na úvod společenského večera ve svých projevech zhodnotili dosavadní
uplynulé období a poděkovali všem organizátorům předchozích akcí, ať již jde o mezinárodní
výměny mládeže či o kulturní a sportovní akce
pořádané každoročně v minulých letech
v našich krásných městech.
Závěrem vyjádřili svoji společnou podporu pro
další dynamický rozvoj tohoto krásného partnerského svazku.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města
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ITES spol. s r.o.
Léto končí, bude se topit!
Začátek září je obdobím, kdy se dodavatelé tepla připravují na novou topnou sezónu. A stejně tak je tomu i ve Stochově. V letních měsících proběhla kontrola technického zařízení tepelných zdrojů a domovních výměníkových stanic s následnou opravou
zjištěných závad. Uskutečnilo se periodické chemické čistění výměníků ohřevu teplé
vody. V červenci a srpnu byla realizována střední oprava kogenerační jednotky pro
kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Zařízení tepelného hospodářství je
plně připraveno na nastávající topnou sezónu.
Tepelné hospodářství města Stochova je koncepčně na špičkové světové úrovni.
Provádí se kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, využíváme teplo spalin,
venkovní potrubní rozvody z předizolovaného potrubí mají nízké tepelné ztráty, výměníkové stanice umístěné v domech umožňují individuální regulaci dodávky tepla a teplé
vody přesně podle potřeb konkrétního objektu. Posledním krokem, který zbývá do konečné realizace schválené koncepce zásobování teplem města Stochova, je rekonstrukce rozvodů a vybudování domovních výměníkových stanic v okruhu bývalé kotelny
K70 v ulici S.K. Neumanna. I zde se však blýská na lepší časy. Projektová dokumentace akce je zpracována, probíhají přípravné práce před zahájením územního
a stavebního řízení. Pokud půjde vše podle plánu, vlastní realizace proběhne v letních
měsících roku 2016. Podařilo se nám splnit požadavek vedení města, že realizace akce
nesmí navýšit cenu tepla vůči skutečnosti roku 2015.
V roce 2016 se začne i v ekonomické rovině viditelně projevovat efekt rozsáhlých
investic z předchozích let. Odpisy uplatňované v ceně dodávané tepelné energie poklesnou v roce 2016 o 1 400 000 Kč. Další dobrou zprávou pro odběratele tepla je skutečnost, že se nám pro rok 2016 podařilo zajistit výrazně levnější dodávku zemního
plynu s očekávanou úsporou nákladů ve výši 1 700 000 Kč / rok.
Teplárenská soustava města Stochova je plně konkurenceschopná ve srovnání
s okolními městy s obdobným palivem. Investice minulých let zajistily bezpečnou a
plynulou dodávku tepla a pokud nedojde ke skokové změně cen paliv a energií, budou
s postupně klesajícími odpisy v následujících letech klesat i náklady na výrobu a rozvod
tepla.
Ing. Rostislav Kvarda
výrobní ředitel
ITES spol. s r.o.

Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SMEČNO,
PŘI KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STOCHOVĚ

bě je vlastně zahrnuto všechno. Prosba o naše
duchovní i pozemská dobra. Někdy stačí pouze
tato modlitba a může nás dovézt ke zralému vztahu s Bohem. A i tato modlitba je součástí růžence
Panny Marie.
Modlitba obecně tedy vlastně znamená
„rozhovor s Bohem“. Může se tedy modlit v podstatě každý, kdo věří, že Bůh existuje. Často tak i
nevědomě činíme, když se v nouzi, utrpení a bolesti obracíme k tomu „něčemu, co nad námi asi
je“. Není to ale škoda, že jenom v nouzi? Někdy
můžeme myslet, že pro nás Bůh přece nic neudělal. Není to ale pravda. Všechna dobra, která v
životě máme, dostáváme od Boha. A prozradím
vám jedno tajemství. Když se k Bohu budete obracet i v jiných situacích než v nouzi, získáte mnohem více. Pokud se naučíte děkovat, za vše dobré, co vás v životě potkává, bude vám jako odměnu Bůh sesílat další dobra. Taková už je jeho Láska k nám. Za každý dík, pošle dalších deset milostí. Zkuste tedy příště vzpomenout, až vám na jazyk
skočí ono známé „ježišmarjá“, že i tento povzdech,
který dnes chápeme jako zneužití Božího jména,
má svůj původ v modlitbě. Zkuste se třeba zastavit
a pokusit se povzdech, či znechucení, obrátit v
poděkování za něco, co za to opravdu stojí. Ať už
je to krásný den, dobře odvedená práce, dobrý
přítel a nebo třeba jen radostný zpěv kosa ve větvích stromu před domem.....
A abychom nezůstali jen u teorie –
modlitba má mnoho podob. V katolické církvi věříme, že modlitba dosáhne i k těm, co už jsou za
hranicí smrti. Začátkem listopadu pak na naše
zemřelé vzpomínáme a můžeme tedy k nim i vyslat naše pozdravy – a pokud věříme, že už jsou v
Boží náruči, též prosby o přímluvu u Boha.
Společně se tedy budeme modlit za
zemřelé na hřbitově – těsně před Slavností všech
svatých a vzpomínkou na všechny věrné zemřelé,
lidově označované jako „Dušičky“, které v katolické
církvi slavíme 1. a 2. listopadu. Sejdeme se k modlitbě u kříže na stochovském hřbitově v sobotu
před těmito svátky a to 31. října v 16 hodin. Jste
všichni srdečně zváni.
Kateřina Lopatová

O modlitbě
Říjen je v katolické církvi, podobně jako květen, zasvěcen Panně Marii a to především její modlitbě - růženci. Růženec - možná jste to slovo ani neslyšeli, možná si pod
tím nedovedete nic představit. Je to modlitba, která se k Bohu obrací skrze Pannu
Marii a zároveň připomíná jednotlivé události z Ježíšova života. Opakují se v ní nejdůležitější modlitby, které v katolické církvi známe – především Otče náš a Zdrávas Maria – obě dvě přímo vycházejí z textů Bible. A proč skrze Pannu Marii? Byla to přece
Panna Maria, kdo utvářel Ježíšův pohled na svět - tak jako každá jiná matka utváří
vztah ke světu u svých dětí - a později, v době Ježíšova veřejného působení, ho z
povzdálí doprovázela – jistě též modlitbou. Vždyť i sám Ježíš se modlitbou obracel k
Bohu Otci a nám zanechal nejznámější a nejsilnější modlitbu Otče náš. V této modlit-

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00
31.10. modlitba za zemřelé na hřbitově u kříže –
16.00 hodin, všichni jste srdečně zváni
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POHÁDKOVÝ LES
Dvanáctý ročník Pohádkového lesa přilákal do Stochova přes 500
lidí.
Vodník, kouzelník, čarodějnice, čert nebo třeba tříhlavá saň.
Všechny tyto nadpřirozené bytosti se sešly v sobotu 5. září ve Stochově, aby pro místní i přespolní děti vykouzlily Pohádkový les.
Za vším stojí členové spolku Kamarádi Stochov, kteří pohádkovou
stezku kolem Stochova uspořádali již podvanácté.
Stejně jako
v předešlých letech se děti, jejich rodiče a prarodiče scházeli první zářijovou sobotu u kina na Mírovém náměstí. Tam se všichni malí účastníci
zapsali, obdrželi plánek trasy a další pokyny, které jim pomáhaly cestou
řešit úkoly.
Kdo chtěl, mohl se na stezku vydat třeba jako kočička nebo motýlek.
Podle toho, co si nechal na startu namalovat na obličej. Hned na prvním
stanovišti u místní sokolovny se malí poutníci naučili modelovat balónky,
které ovšem ne každý zvládl donést až do cíle.
Trasa dále pokračovala přes Honice směrem ke Konopasu. Tam už se
děti ocitly opravdu v Pohádkovém lese. Kromě plnění různých úkolů a
luštění křížovek musely například projít bosou stezkou. Celkem bylo pro
děti připraveno kolem 20 stanovišť, což je zatím nejvíc v historii.

„Letos poprvé se dobrovolně hlásili lidé s tím, že by nám
chtěli pomoci. Už měli připravené masky a dokonce i vymyšlené soutěže,“ uvedla organizátorka akce Sylva Filipová, které letos poprvé s realizací projektu pomáhala její
dcera Štěpánka. Ta by mohla už příští rok převzít pomyslnou štafetu.
Celkem se na pohádkovou stezku vydalo přibližně 320
dětí a 200 dospělých, což je podobná účast jako
v předchozích ročnících. První nadšenci se vydali na cestu v devět hodin, na startu se ovšem scházeli místní
i přespolní až do 11 hodin. Poslední děti došly třešňovou
alejí do cíle k vodojemu krátce před půl třetí odpoledne.
„Řekla bych, že více než polovina účastníků nebyla ze
Stochova. Tradičně přijeli lidé z Prahy, Rakovníku, Kladna
a okolí,“ uvedla Filipová, která byla s akcí velmi spokojená. „Myslím, že se to letos docela povedlo. Zapojilo se
opravdu hodně mladých lidí, kteří tomu věnovali svůj volný čas, aniž by dostali finanční odměnu, a za to jsem jim
vděčná,“ uzavřela organizátorka. Dobrovolníků se sešlo
celkem 68.
Gabriela Krejčová
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„KAM S NÍM“
Na fejeton Jana Nerudy „Kam s ním“ už bylo napsáno mnoho příběhů, které se bohužel stávají i v současné době. Chtěla bych se proto
podělit se čtenáři našeho měsíčníku Naše město Stochov o jeden z nich. Ale než se dostanu k tématu, musím začít trošku ze široka. Žiji
v příměstské části města Stochov již 32 let. Za tu dobu došlo, jak ve městě, tak v okrajových částech města, k velkým úpravám, zvelebování, někde také k zasíťování (plyn, kanalizace). Město se snaží zkrátka dát, dle dostupných možností, hlavně financí, městu jako celku
nový kabát. Ne všichni, kteří zde žijí, si toho váží. Ale hlavně, většina, stále poukazuje, že se zde nic nedělá a že je ve městě nepořádek.
Ale ruku na srdce. Nepořádek, který se zde nachází, je vlastně vizitkou nás všech. Nezajímá nás, že po pejskovi, kterého venčím, jak na
trávníku, tak na chodníku, zůstane hromádka, do které šlápne můj soused. Ano, když se to stane jednou, může to být tím, že si nevšimne,
ale udělat si z toho rádoby koníčka, to asi souseda trošku vyvede z míry a začne to řešit. A jak málo stačí, abychom se do této situace
nedostali. Buď si vezmu doma sáček svůj, nebo zajdu na městský úřad a vyzvednu si sáčky k tomu určené, a to zcela zdarma.
A nebudu řešit souseda, který se mě bude snažit za každou cenu dopadnout.
Další nešvar, který se ve městě a v jeho okolí rozmohl, jsou černé skládky. Město je průběžné uklízí na vlastní náklady a místa osadilo
výstražnými cedulemi, kde jsou občané informování, jaká výše pokuty jim hrozí, když tam skládku znovu vytvoří. Zároveň společnost
Technické služby Stochov, s.r.o., poskytuje informace o místech a čase sběru velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, jak na
svých internetových stránkách, tak v měsíčníku Naše město Stochov a na informačních tabulích ve městě. Proto jsem byla překvapena
vyprávěním příhody, jak mladík, asi metr za výstražnou cedulí skládá střešní tašky z vozíku a umisťuje je na cestu. Když zjistil, že je pozorován a monitorován, někomu volal, a radil se o dalším postupu, potom byl ještě tak odvážný, že šel informovat majitele sousední nemovitosti, že byl pozorován. Ano, to že byl pozorován, byla pravda. Ne proto, že by se paní domu mladík tak líbil, jak jí sdělil manžel, ale myslila si totiž, že když dotyčný uvidí, že skoro před okny domu skládá zmíněný materiál, bude natolik slušný, že si ho posbírá a odveze zpět.
Byla asi hodně naivní, protože sice zbytek již nesložil, ale povolal kamarády, kteří mu pomohli, tašky již složené rozjezdit autem a jakoby
upěchovat do té suché cesty. Z tohoto vyprávění si zase uděláme obrázek, jak si někteří naši spoluobčané váží práce a vynaložených
prostředků z městského rozpočtu. Neboť, v tomto případě, při prvním velkém dešti, bude celá dodávka zmíněného materiálu spláchnutá a
odplavená do prvního kanálu, který se nachází na nové ulici, která také nebyla zadarmo. A to jenom proto, že někdo si to chtěl udělat doma
krásné, ale asi nevěděl „Kam s ním“. Ráda bych touto cestou zmíněnému spoluobčanovi poradila, že existují bikramové vany, které si může
zajistit jak u společnosti Technické služby Stochov nebo u jiných společností, které se v blízkosti našeho města nachází. Ale určitě není
správné tento materiál umisťovat do cesty v těsné blízkosti obydlí jiných lidí, a který svým charakterem nadělá více škody než užitku.
J. S.

GENERÁLNÍ MISTR OBLASTI
V minulém čísle stochovských novin jsem vás informoval o mém vynikajícím úspěchu, a to zisku
mistra oblasti v závodech starých holubů. Na závěr jsem uvedl, že mě ještě čeká pět závodů mladých holubů, tedy holoubat, které proběhly od 23.8. a skončily v sobotu 19.9. I tady se mým svěřencům vedlo výborně. Z pěti závodů jsem vyhrál závod Pomezí 2 a Amberg 2 bodově jsem skončil na
druhém místě a součtem bodů ze závodů starých a mladých holubů jsem získal poprvé titul Generálního mistra oblasti, kterého si velice cením. Je důkazem kvalitní péče o holuby, jejich výborným původem a poctivým tréninkem.
Závody jsem absolvoval s 28 holoubaty, pět se jich ztratilo a s procentuální úspěšností 56,3 %,tj.
podíl počtu nasazených a počtu umístěných, jsem byl druhý
za mým kolegou z Tuchlovic Juliusem Droppou. Ten se stal
mistrem oblasti holoubat. Chtěl bych vám na závěr představit mé dva nejlepší závodníky, kteří obsadili v kategorii Eso,
tj. součet tří nejlépe umístěných závodů, třetí a páté místo.
Holoubě 566 navíc vyhrálo závod Amberg 2 ze 174 km
rychlostí 1166,962 m/min. Dále skončilo třetí ze závodu
Holoubě 566
Pomezí 2 a 23 ze závodu Amberg 1. Všech pět tratí zase
umístilo holoubě 577-tedy 100% úspěšnost. Jako vítěz generálního mistrovství získám na rok putovní
pohár, který vám představuji na fotografii. Po sezoně nás ještě čekají výstavy těch nejlepších závodníků. Kromě naší oblastní výstavy, která proběhne v listopadu ve Slaném, budu ještě reprezentovat
naši oblast na výstavě Českého sdružení chovatelů poštovních holubů, ta se bude konat 7.11.
v Kozárovicích u Příbrami a následně, jako vrchol sezony, se uskuteční celostátní výstava 11.-12.12.
v Hluku u Uherského Hradiště.
S pozdravem Letu zdar!
Karel Ondrášek
Holoubě 577
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FITNESS - KICKBOX

ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ

Sport Hala Stochov 774 339 449 info 777 828 656
www.fitness-kickbox.cz; www.andybox.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež a seniory, za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Miloslava Čančíková
Děkuji tímto stochovskému občanovi panu Václavu Švecovi za to, že se o posvícení postaral o 10 dětiček z Dětského domova Stochov
a zařídil jim bezplatný vstup na kolotoče.
Starostka Mgr. Miloslava Becherová
Děkuji Městskému úřadu Stochov za milé přání a dárky k mým narozeninám.

Jiří Bláha

Děkuji paní starostce Mgr. Becherové, Městskému úřadu Stochov a Svazu tělesně postižených Stochov, za blahopřání a dárek k mým
70. narozeninám.
Miroslav Zoula
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.

Věra Neužilová

Děkuji Městskému úřadu Stochov, paní starostce a paní Suprunové za milé přání, květiny a dárek k mým narozeninám.
Julie Kützendorferová
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INZERCE
!!! 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
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

LÉKÁRNA NA
NÁMĚSTÍ
VE STOCHOVĚ
oznamuje, že je možno i v tomto roce
možnost získat PRŮKAZ, který opravňuje pacienta k uplatnění slevy 10%
z celkové výše doplatku na recept.
Tento průkaz mohou uplatnit rodiny
s dětmi, důchodci, studenti a chronicky
nemocní lidé. Slevy se nevztahují na
antikoncepci. Tento průkaz je možné
vyzvednout v Lékárně Na Náměstí
Mírové Náměstí 261 ve Stochově.
Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platností 12/2016.
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

WÜSTENROT

ELEKTROINSTALACE

úvěr ze stavebního spoření
chcete modernizaci, rekonstrukci
bydlení? Peníze předem-účty, faktury
dokládáte do 6 měs. i doklady max. 12
měsíců staré!! Lze dodat!! Chcete koupit
auto? - i to jde!! Do 900 tis. Kč
bez zajištění nemovitosti.
Po-Ne volejte : 777 756 766,
jsem tu kousek od Vás!!
Jana Kolmanová
odborný finanční poradce - Kačice

BEKIVO

Úklidové
služby
mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových
prostor
čištění koberců
čištění čalouněného
nábytku
tel.: 721 913 325
web.: www.uklidek.cz

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
10/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 13. 10. 2015. 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.: 312 651 355, 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.

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
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Vážení spoluobčané,
v prodejně Technických služeb Stochov, s.r.o. s definitivní platností končí prodej kovomatu a domácích potřeb.
Soustředíme se na prodej hrnkových, řezaných i umělých květin, zahrádkářských potřeb, dárkových předmětů a všeho, co ke
správnému květinářství patří. Můžete si zde objednat vazby na
svatby, pohřby, promoce či jiné události.
Nyní přijímáme objednávky na dušičky. Můžete si u nás vybrat
ze širokého sortimentu věnců, jak hotových, tak vyráběných na
míru a zároveň zde můžete objednat libovolnou vazbu
z čerstvých řezaných květin.
Žádáme občany, aby neodkládali velkoobjemový odpad
z domácnosti (sedací soupravy, křesla, matrace, atd.), ze zahrady
(větve, listí, tráva), stavební odpad a elektroodpad ke kontejnerovým stáním ani na jiná místa v našem městě.
K těmto účelům slouží areál sběrného dvora technických služeb, kde mohou občané Stochova bezplatně tento odpad uložit.
Dále je možné využít každou sobotu, viz rozpis níže, přistavenu
bikramovou vanu. Další možností je objednat si svoz odpadu
u naší společnosti za rozumné ceny.
Vidíte, že možností, jak se legálně zbavit odpadu je opravdu
spousta a pokud si s něčím nevíte rady, zavolejte, rádi vám poradíme. Za jakékoliv jiné uložení vašeho odpadu vám hrozí pokuta
ve výši až 50 000 Kč.
Věříme, že naším společným cílem je, aby se Stochov stal ještě
hezčím a čistším městem.
Pravidelný sběr velkoobjemového odpadu do přistavených
sběrných kontejnerů se koná každý týden, a to v těchto časech
a místech:
• První sobota v měsíci - Čelechovice, u prodejny
• Druhá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ul. Dlážděná x
J. A. Komenského)
• Třetí sobota v měsíci - Slovanka, ul. Lánská - střed
• Čtvrtá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic Hornická x
Školní)
• V případě páté soboty - Honice, na místě bývalé prodejny
Vzhledem k velkému zájmu palivového štípaného
dřeva v loňském roce přijímáme objednávky již od
tohoto měsíce. Předpokládaný začátek prodeje
odhadujeme na poslední listopadový týden.
Cena za 1m³ = 1050 Kč vč. DPH 21%
1 multikára = 2m³
Objednávky přijímáme v pracovní době od 7,0015,00h v kanceláři TS Stochov v Honicích nebo na
tel. čísle 602 331 359, či na e-mailu
ts-stochov@sez nam.cz
Při odběru 2m³ dovoz v katastru Stochova
ZDARMA!
Dále nabízíme prořez nebo kácení stromů na
vašem poz emku. V případě zájmu nás prosím
kontaktujte na výše uvedený e-mail či telefonní
spojení.

Sledujte prosím i nadále naše webové stránky.
Účelem těchto stránek je zajistit lepší informovanost
o službách, které technické služby poskytují občanům
Stochova.
Webová stránka je www. tsstochov.webnode.cz
Prostřednictvím odkazu na vzkazník na těchto
webových stránkách můžete zaslat svoje podněty
a připomínky jak k práci TS Stochov, tak i k samotné
organizaci webových stránek.
Vedení Technických služeb Stochov, s.r.o.

Vážení spoluobčané,
Dne 10.10.2015 od 8:00 do 12:00 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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TJ BANÍK STOCHOV
Muži – III. třída skupina „A“ - OFS Kladno
Slovan Kladno – TJ Baník Stochov 2 – 4, pol. 2 – 0
branky: Šubin, M. Hampel, Hnízdil,Lavička
TJ Baník Stochov – Slovan Dubí 1 – 5, pol. 0 – 1
branky: M.Hampel
Sokol Bratronice – TJ Baník Stochov 2 – 0, pol. 2 – 0
TJ Baník Stochov – FK Sparta Kladno 1 – 2, pol. 0 - 1
branka: Burle
Novoměstský Kladno – TJ Baník Stochov 4 – 1, pol. 3 - 1
branka: Burle
Dorost – Okresní přebor - OFS Kladno
TJ Baník Stochov – SK Zichovec 1 – 6, pol. 0 - 2
branka: M.Pinka
TJ Baník Stochov – SK Družec 0 – 9, pol. 0 - 5
Sokol Smečno – TJ Baník Stochov 12 – 0 po. 7 - 0
Starší žáci Okresní přebor - OFS Kladno
TJ Baník Stochov – Sokol Neuměřice 20 – 0, pol. 11 – 0
branky: Ploch 7, Coufal 6, Vlček 5, Čorňak, Černý
Sokol Smečno – TJ Baník Stochov 3 – 9, pol. 3 – 3
branky: Coufal 4, Ploch 3, Vlček, Černý
TJ Baník Stochov – SK Zichovec 1 -2, pol. 1 - 0
branka: Coufal
SK Lhota – TJ Baník Stochov 6:4 (4:1)
branky: Ploch 2, Coufal, Vlček

Utkání dorostu s SK Družec (foto: K. Štětinová)

Starší přípravka Okresní přebor – OFS Kladno
TJ Baník Stochov – SK Kačice 5 – 0, pol. 3 – 0
branky: Minichthaler, Kedroň 2, Křivánek, vlastní
FC Velká Dobrá – TJ Baník Stochov 5 – 1, pol. 1 – 1
branka: Minichthaler
TJ Baník Stochov – SK Lhota 2 – 5, pol. 1 – 3
branky: Minichthaler 2x,
Čechie Vel. Dobrá – TJ Baník Stochov 3 – 2, pol. 2 – 0
branky: Minichthaler, vlastní,
TJ Baník Stochov - TJ Nové Strašecí 1 – 3, pol. 0 - 2
branka: Janouš
TJ Baník Stochov – SK Vinařice
1 – 3, pol. 0 - 1
branka: D. Jursík

PŘIJMEME PANÍ
(DŮCHODKYNI)
DO KROUHÁRNY
ZELÍ TUCHLOVICE.
INFORMACE
NA TELEFONNÍM
ČÍSLE: 723222122

Utkání starší přípravky s SK Lhota ( foto: K. Štětinová)

BYT NA PRODEJ: KLADNO ROZDĚLOV
ul. Sportovců, kontakt: 728 082 492
3+1 s lodžií
1. patro (7 schodů, z celkem 4 nadzemních podlaží)
plocha: 75 m2
cihlový dům, byt je v osobním vlastnictví
světlý a velmi pěkný, orientovaný na jih, výhled do zeleně
včetně bytového zařízení
kuchyň včetně myčky, plynového sporáku a mikrovlnné trouby
koupelna s oknem, vana a automatická pračka
samostatné WC, praktická předsíň, sklep s oknem
V bezprostřední blízkosti: dětské hřiště, školka, škola, obchody, pošta, městský bus, les, cyklistická stezka a fotbalové hřiště.
15 minut chůze: autobusová zastávka směr Praha, vlaková zastávka: Praha,
Kralupy, Rakovník. Krytý bazén, aquapark, tenis, atletický, fotbalový a zimní
stadion.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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POTRAVINY
ALENA UHLÍŘOVÁ
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV
OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ: 6:00 – 19:00
SO: 6:00 – 11:00
NE: 7:00 – 11:00
- NOVĚ: SUDOVÁ VÍNA KOVACS
- DENNĚ ČERSTVÝ CHLÉB OD REGIONÁLNÍCH DODAVATELŮ, SLANÉ I SLADKÉ PEČIVO
- DIA, BIO, RACIO A BEZLEPKOVÁ VÝŽIVA
- VELKÝ VÝBĚR MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
SLUŽBY: DÁRKOVÉ KOŠE, KAZETY A BALÍČKY, BONBONIERY
LAHŮDKY: ČERSTVÉ KRÁJENÉ UZENINY, SÝRY, SALÁTY, POMAZÁNKY, RYBY, CHLEBÍČKY,
ASPIKY, DORTY, ZÁKUSKY A JEMNÉ PEČIVO

NÁKUPY U NÁS:
VODŇANSKÁ DRŮBEŽ - KACHNY, KUŘATA, PRSA, STEHNA, JÁTRA
•
JÁTROVÁ ZAVÁŘKA, VÁŽENÁ MAJONÉZA, VÁŽENÉ DROŽDÍ
•
SALÁTY - VLAŠSKÝ, BRAMBOROVÝ A JINÉ, OBLOŽENÉ TALÍŘE
•
VINNÉ KLOBÁSY, ČERSTVĚ KRÁJENÁ UZENINA
•
ZÁKUSKY, DORTY, KOLÁČKY A VEKY
Těšíme se na vaši návštěvu.
•

MOŽNOST PLATBY PLATEBNÍ KARTOU

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NMS vydává :

Dne 16. září 2015 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítání občánků. Paní
starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 1 chlapečka a 4
holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Václava Kouřila, Natálii Freimanovou, Annu Vojtěchovou, Doubravku Jakovcovou a Beatu Dankovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
¨
J. Suprunová

Anna Vojtěchová

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz

Doubravka Jakovcová

Václav Kouřil

Beata Danková

Natálie Freimanová

