INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XXXVIII/2015

Cena 3 Kč

NAŠE MĚSTO
STOCHOV

Nejdůležitější body:

2/2015

> Rozpočet města 2015
> Z kanceláře starostky
> Z kanceláře
místostarosty

Město Stochov a ZUŠ Stochov zve všechny
na STAROČESKÝ STOCHOVSKÝ

> Komise životního
prostředí
> Vítání občánků

v pátek 13. února 2015
10,00 hod – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – MASOPUSTNÍ TRH
16,00 hod - OD ZŠ STOCHOV MASOPUSTNÍ PRŮVOD s programem.
Přijďte si s námi v tento den plný taškařic, dobrého jídla a pití připomenout
masopustní obyčeje. Masky z vašich řad vítány!

Uvnitř tohoto vydání:

Děkujeme zastupitelům a starostce města Stochov
Mgr. Miloslavě Becherové za podporu této akce.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás upozornit, že výběr poplatku
za provoz „Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu“ pro rok 2015 bude zahájen dne 16.1.2015.

Výše poplatku se pro rok 2015 nemění a zůstává 600,-Kč/ osoba/ rok.
Splatnost:1. pol. 2015 do 28.2. 2015
2. pol. 2015 do 30.6. 2015
Stejně tak místní poplatek za psa za rok 2015 můžete začít hradit od 16.1. 2015.
Splatnost poplatku je do 31. března 2015.

Rozpočet na rok 2015

2-3

Z kanceláře starostky

4

Kronika města
Z kanceláře místostarosty 5
ITES spol. s r.o
SŠSaŘ Stochov
Šachy
Z římskokatolické

Vážení,
Komise pro sport a kulturu upozorňuje všechny spolky, kulturní a sportovní
organizace ve městě, že žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost,
musí být odevzdány nejpozději do 25.3. 2015 v podatelně Městského úřadu
Stochov.
Formulář s požadavky pro poskytnutí finančního příspěvku si můžete osobně
vyzvednout v sekretariátu tajemníka MÚ.
František Štětina, předseda komise

7

farnosti
Městská policie Stochov
Komise životního
prostředí

KOMISE PRO SPORT A KULTURU

6

8

Poděkování
Inzerce

9

Kulturní zařízení

10

Futsal

11

Tenisový klub Stochov

12

Fitness - Kickbox

13

Krušovický soudek

14

Kamarádi Stochov

15

Klub českých turistů
Vítání občánků

16
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Schválený rozpočet 2015
Třída 1 - daňové příjmy
Daně - celkem
Daň z příjmu práv.osob - obce
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej.prostranství.
Poplatky za výherní automaty
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad
Třída 2 - nedaňové příjmy
Kultura
Kino
Knihovna
Sociální služby
Dům s pečovatelskou službou
Místní hospodářství
Nebytové prostory - nájem
Nebytové prostory - služby
Sportovní areály města Stochova
Správa bytů
Úhrada starých dluhů
Příjmy z pronájmu majetku
Technické služby
Tepelné hospodářství
Příjem z pronájmu pozemků
Pronájem kabelové televize
Příjem z věcného břemene
Příjem za parkovací automaty
Příjmy z úr.a realizace fin.majet.
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté sankční platby
Pokuty
Příjmy z prodeje nekap.majetku
Nahodilé příjmy,xerox,hlášení,ostat.
Ostatní neinvestiční příspěvky a náhrady
Příjem za reklamu
Příjem za služby svoz odpadu
Příjem za služby, hřbitovy
Příjem za služby mezinárodní výměna
Přijaté dary
Třída 3 - kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje nemovitostí
Příjmy z prodeje pozemků
Příjem z prodeje trafostanice U dubu
Investiční příspěvek na kanalizaci
Třída 4 - přijaté dotace
Dotace na státní správu
Převod z rezervního fondu na investiční výdaje
Dotace na sociální služby
Dotace na politiku zaměstnanosti
Dotace od obcí, platba za MP
Třída 8 - financování
Zvýšení stavu na bankovních účtech
Město celkem

ROZPOČET MĚSTA 2015
Příjmy
tis.
60500
49650
4500
400
200
50
1400
1200
3100
101840
1270
1200
70
130
130
98150
2700
5400
2750
84000
3300
1120
50
700
75
120
140
35
490
90
400
50
50
630
165
100
50
250
35
30
50
1332
400
922
10
5345
3275
0
290
1600
180
0
0
169017
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Schválený rozpočet 2015

Výdaje

Školství
Školství - příspěvková organizace

tis.
7140
6640

Technické zhodnocení - WC, pavilony
Zdravotnictví
Protidrogová prevence
Kultura
Kino
Knihovna
Kulturní fond
Multifunkční centrum Čelechovice
Fond pro mládež a seniory
Kronika
Muzeum
Vnitřní správa
Zastupitelstvo
Správa MěÚ
Práce a sociální věci
Dům s pečovatelskou službou
Fond sociální - město
Výdaje na politiku zaměstnanosti
Místní hospodářství
Nebytové prostory
Sportovní areály města Stochova

500
30
30
4394
2700
1100
350
64
100
40
40
16105
1000
15105
3042
942
100
2000
10500
5600
4500

Vratka za PV - neodbydlené nájemné
Byty
Správa bytů - provoz

400
87100
67900

Správa bytů - investice
Bezpečnost a čistota města
(komun.služby)
Údržba města celkem
Odpadové hospodářství
Bezpečnost města
Veřejná zeleň
Všeobecná pokladní správa
Příspěvky na sport a kulturu
Příspěvky - fond starosty
Požární zbrojnice
Požární sbor - věcný dar
DPPO-obce
Daně z převodu majetku, ostatní finanční
výdaje

19200

Příspěvek na novou bytovou jednotku
Mezinárodní výměna
Audit,příspěvek svazu měst a obcí, příspěvek MAS
Nákup pozemků
Stavebnictví
Projekty
Investice z 2014
Investiční rezerva
Ostatní výdaje ze ZBÚ
Splátky úvěrů
Úhrada úroků z úvěru
Město celkem

16300
8800
3700
3500
300
7560
800
90
50
100
4500
1200
120
340
260
100
8727
1000
550
7177
8119
7819
300
169017
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

ROZPOČET NA ROK 2015
V pondělí 19. ledna schválili noví zastupitelé po projednání a po

úpravách svůj první rozpočet spolu s přiloženými přílohami
(stavebnictví, kulturní fond). Tento rozpočet připravili v krátké
době jednoho měsíce členové finančního výboru na svých čtyřech
jednáních v prosinci roku 2014.
Požadavky na rozpočet na rok 2015 byly následující. Vytvořit do
konce roku návrh na příjmy a hlavně na minimalizované provozní
výdaje rozpočtu tak, aby mohli vedoucí jednotlivých kapitol čerpat
finanční prostředky pro školu, městský úřad, kino, knihovnu, sportoviště, městskou policii a TS Stochov. Do rozpočtu byly zahrnuty
jen investice (kapitola stavebnictví), které byly již připraveny,
a byla pro ně ukončena výběrová řízení na dodavatele. To ale
neznamená, že se rozvoj našeho města v tomto roce zpomalí
nebo zastaví. Naopak. Další investice se již připravují, ale budou
nejprve projednány a schváleny (včetně úprav rozpočtu) na následujících jednáních zastupitelstva, a to vždy po řádném projednání
na jednání zastupitelstva. Tím chceme zamezit předešlé praxi,
kdy zastupitelstvo dodatečně schvalovalo peníze na některé investice, které byly již zrealizovány a dokonce i zčásti proplaceny.
Zastupitelstvo provedlo již první krok k dalšímu rozvoji města na
období 2014-2018. Schválilo seznam prvních investic na rok 2015
a roky následující. Tímto schválením mohou započít přípravné
práce (projektová dokumentace, výběrová řízení na dodavatele
atd.). Samozřejmostí bude i snaha získat dotace (pokud budou na
daný účel vyhlášeny), které nám tyto investice zlevní.
Závěrem bych rád poděkoval členům finančního výboru,
vedení finančního odboru města a aktivním správcům jednotlivých kapitol za pomoc na přípravě letošního rozpočtu.

Kulturní fond - Rozpočet 2015
Host plesu města Stochov
Masopust
Posvícení
Technické zabezpečení trhů
Vánoční koncert
Pálení čarodějnic
Rezerva

35 000 Kč
10 000 Kč
180 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
70 000 Kč

celkem

350 000 Kč

Investice převedené z 2014 (vysoutěžené ceny)
Úprava podloubí kina

163,9 tis. Kč

Výměna vstupních dveří čp. 486

276,1 tis. Kč

Kamerový bod – Smetanovy sady

109,3 tis. Kč

Ing. J. Sybera, předseda finančního výboru

Galerie 90 - letých
Dne 12. 1. 2015 oslavila
91. narozeniny paní Marie
Moravcová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí popřály starostka
města
Mgr. Miloslava
Becherová a paní Jana
Suprunová, Komise pro
mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví.

Redakce NMS

v bazénu Tuchlovice
AQUAEROBIK je zdravý pohyb,
•
cvičení ve vodě nezatěžující klouby
a páteř
•
efektivně tvaruje tělo
•
vhodné pro redukci váhy
•
všechny věkové kategorie
•
zvýšení kondice
•
psychické odreagování
•
Středa 20.00 – 21.00 h
•
Čtvrtek 18.00 – 19.00 h
•
Soboty 19.00 – 20.00 h
Bližší informace a objednávky na:
Tel. 776 202 138, web : www.aquarobic.cz
Nyní nás najdete i na facebooku jako
Aquarobic Lenka Peslová
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
- úprava vstupu k ZUŠ- přípravné a projekční
práce
- zpracování studie využitelnosti vnějších ploch
areálu školy včetně návrhu rekonstrukce
sportovišť v areálu ZŠ
- přípravné a projekční práce - výměna oken,
pavilony - 1. etapa

Vážení spoluobčané,
není tomu tak dávno, co jsme stáli na prahu
Nového roku a nyní jsme již v běhu měsíce
února. Komunální volby jsou již minulostí
a naše město se dostalo již do plného chodu.
Chtěla bych vás krátce seznámit s návrhem
investičních akcí na rok 2015, schválený Zastupitelstvem města na lednovém zasedání.
Takže co připravujeme?
1. Další zateplování bytových
(bl.38,39,83,84,11, čp. 486)

domů

ve

vlastnictví

města

2. Výměna výplní otvorů - Mírové náměstí bl. 38 a 39 - nebytové
prostory
3. Komunikace:
Čelechovice – ul.Konopaská (po vyřešení majetkoprávních
vztahů), Stochov - 9. května (od ul. J. Šípka k ul. Švermova),
vstupy k domům, parkovací místa – přípravné a projekční
práce
- ul. M. Majerové - 1. etapa – chodníky
- U Studánky - sítě (voda , kanalizace, telefon, plyn, VO) živice
4. Vnitrobloky:
- mezi bloky F a G (parkovací místa, úprava zeleně,
dětské hřiště, odpočinková zóna) - přípravné a projekční práce
- mezi bloky 85 a 84 (chodník a houpačka)

6. Ostatní akce:
- pokračování rekonstrukce objektu staré školy čp.
30 – Muzeum
- vnitroblok u 1. MŠ včetně komunikací, úprav
zeleně a dětského hřiště (na tyto akce chceme
zažádat o dotaci ze Středočeského kraje)
- kontrola propadu ul. Osvobození - chodbový
systém
- opěrná zeď ul. Zalavecká - Čelechovice
- generální rekonstrukce školních zahrad I. a II. MŠ
přípravné a projekční práce
- zateplení západní části Sportovní haly přípravné
a projekční práce
- Mistrovství v mažoretkovém sportu a Svatováclavské posvícení (chceme zažádat o dotaci z fondů
Středočeského kraje).
Vážení stochováci, zde vám byl nastíněn plán investičních akcí, který bychom chtěli v našem městě uskutečnit, zahrnující i přípravné a projekční práce.

5. Základní škola a MŠ:
- úprava WC v pavilonu čp. 435 - splachování pisoárů
- úprava WC jídelna čp. 434 - kompletní rekonstrukce WC

Mgr. Miloslava Becherová, starostka města

KRONIKA MĚSTA
POZNÁTE JE?
V současné době zpracovávám pro kroniku města mimo jiné i písemnosti, dokumenty a fotografie, které se zachovaly
z činnosti bývalého oddílu házené Baníku Stochov. Mezi nimi se dochovaly i fotografie vyjmuté ze starých členských průkazů.
Většina z nich byla na rubu popsána, ale nakonec zbylo přece jen několik osob, které jsem nedokázal ani za pomoci pamětníků
identifikovat. Proto je nyní předkládám veřejnosti prostřednictvím našeho časopisu s nadějí, že některé z nich poznají třeba
vrstevníci, spolužáci, rodiče nebo se dokonce poznají sami. Poznáte-li někoho na těchto fotografiích, dejte mi, prosím, vědět.
Karel Beran, kronikář
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Milí sousedé,

Co připravujeme?

předkládám vám stručné zhodnocení uplynulých dvou
měsíců. Koncem roku 2014 a začátkem roku 2015 se
naplno rozběhly práce spojené s řádným chodem města
po uplynulých komunálních volbách. Z pohledu správy
bytového fondu byly realizovány následující činnosti:

Řada z vás mi pokládá otázku, co připravujeme z pohledu investičních akcí pro
rok 2015. Zastupitelstvo města schválilo
na svém řádném zasedání v lednu plán
investičních akcí pro letošní rok. V tomto
plánu počítáme mimo jiné se zateplováním dalších bytových domů ve vlastnictví
města a to na základě zpracovaných
energetických auditů jednotlivých domů.

1. Provedena výměna regulační a měřící techniky TRASCO a osazení
měřidel vody s dálkovým odečtem v bl. 74, 75, 76, 83, 84 a 85.
2. Provedena instalace indikátorů topných nákladů v DPS, bl. F, G, 27
a čp. 435.
3. Dokončena výměna zvonkových tlačítek na bl. 30A+30+9.
4. Dokončeno malování společných prostor bl. 42, 43 a 45.
5. Provedena plošná deratizace.
6. Dokončeny revize elektro dle platné legislativy.
7. Dokončeny revize hromosvodů dle platné legislativy.
8. Dokončeny revize hasicích přístrojů – požární ochrana – dle platné legislativy.
9. Provedeny revize komínových průduchů a těles dle platné legislativy.
10. Provedeny výměny stoupacích rozvodů vody a odpadu v 18 bytech.
11. Probíhaly běžné opravy (výměna vnitřního zařízení v bytech, opravy
střech, proplachy kanalizací, opravy ve volných bytech…).
Dále bylo v lednu 2015 dokončeno důležité jednání ohledně rozpočtované ceny
tepla pro rok 2015. Oproti cenám z předešlých let se podařilo vyjednat snížení
rozpočtované ceny tepla na částku 688,88 Kč vč. DPH / GJ.
Vývoj cen za dodávku tepelné energie v předchozích letech:

2013

Rozpočtovaná cena
Kč/GJ vč. DPH
689,51 Kč

Skutečná cena
Kč/GJ vč. DPH
729,96 Kč

2014

715,00 Kč

789,75 Kč

ROK

Za velmi významné považuji to, že se
podařilo schválit vstup města do tzv. místní akční skupiny s názvem Svatováclavsko. Tímto krokem se otevírá zcela nový,
pro Stochov dosud nevyužitý, prostor, jak
získávat dotace ze strukturálních fondů
EU. V letošním roce přepokládáme řádné
ustanovení orgánů této místní akční skupiny (MAS), rozběhnutí chodu kanceláře
a přípravu prvních projektů pro řádné čerpání alokovaných prostředků. Již nyní
známe předběžnou výši alokace pro tuto
místní akční skupinu, která bude
v minimální výši cca 100 mil. Kč. První
čerpání dotací prostřednictvím MAS
Svatováclavsko přepokládáme v průběhu
roku 2016. O vzniku, funkci a činnosti
MAS Svatováclavsko budeme přinášet
průběžné informace.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města

ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
¨
v měsíci lednu 2015 jsme, po naplnění plánovaného projezdu motohodin na kogenerační jednotce kotelny K1, provedli odstávku tohoto
agregátu. Odstávka byla provedena za účelem odstranění drobných závad stavebního charakteru, které během provozování zdroje za 15 let
vznikly.
V prvé řadě bylo třeba podrobně prohlédnout odtahové cesty v nadstřešním prostoru. Zde jsme zjistili netěsnosti takového rozsahu, že by
únik par a vznikající kondenzát mohl způsobit korozi na samotné kogenerační jednotce. Proběhla tedy oprava části odtahové cesty, její
přeizolování a opětovná montáž na místo.
Ve vnitřních prostorách byla v rámci technického ošetření zcela vyměněna olejová náplň agregátu, při čemž nevyhnutně došlo i k povrchovému poškození podlah. Tyto bylo nutno odmastit a opatřit protiskluzovým nátěrem.
Posledním bodem opravy byl nátěr ochranné mříže transformátoru a nátěr podlahy v prostoru rozvodny VN. S touto prací jsme museli vyčkat
až bude možno odstavit prostor rozvodny od VN, abychom zajistili pracovníkům provádějícím nátěry bezpečné podmínky k práci. Počínaje
únorem 2015 je tedy kogenerační jednotka opět schopna bezpečného provozu.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Odborný výcvik oborů Kosmetické služby a Kadeřník
Střední škola služeb a řemesel nabízí v takzvaných službových oborech tříletý učební obor
pro chlapce a dívky Kadeřník
a čtyřletý studijní obor Kosmetické služby, který je určen pouze pro dívky. Do oboru Kadeřník se pravidelně hlásí větší
počet uchazečů, než je kapacita
ročníku. Hlavní motivací jsou
pro ně akce, soutěže a prezentace, které škola pravidelně pořádá a během
nichž se mohou zájemci s obory blíže seznámit. Naše škola spolupracuje také
s řadou oborových společenství, jsme členy Unie kosmetiček a sdružení AKAKOS – Asociace kadeřníků a kosmetiček. Naši žáci se pravidelně účastní soutěží v odborných dovednostech, nejúspěšnější je žákyně 4. ročníku oboru Kosmetické služby Miluše Flachsová, která sbírá spoustu ocenění ve vizážistice,
a to nejen v juniorských soutěžích, ale také mezi profesionály na mistrovství
ČR, kde obsadila krásné 4. místo.
Odborný výcvik probíhá v moderně zařízených odborných učebnách ve škole
ve Stochově a také na odloučeném školním pracovišti služeb v Kladně, ul.
Americká 2402, kde si mohou žáci vyzkoušet kontakt a péči o klientelu. Pracoviště Kladno je v provozu pro zákazníky od pondělí do pátku v ranních i odpoledních hodinách, pracoviště Stochov pouze v ranních hodinách. Snažíme se u
žáků podpořit také schopnost komunikace s klienty a rozvíjet odborné znalosti,
které jim umožní poradenskou činnost.
Kromě služeb souvisejících s vyučovaným oborem – dámské, pánské a dětské kadeřnické služby, kosmetické služby, pedikúra a péče o nohy, manikúra a
péče o ruce, sportovní masáže celého těla, si může klientela vybrat také
z nabídky některých nadstandartních ošetření, jako je například medová masáž zad, masáž horkými lávovými kameny, baňková terapie a ohnivé baňky a
také i lymfatická masáž dolních končetin, na kterou si budou moci zákaznice
zakoupit přes slevový portál zlevněné vouchery na ošetření.
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2/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 13.2. 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,
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Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.

Při odborném výcviku se snažíme zaměřit na péči o celé
tělo, takzvané spa a wellness procedury, a rozšířit možnosti přístrojového ošetření těla, v němž vidíme budoucnost kosmetiky. Naším hlavním cílem je příprava žáků na
bezproblémový přechod do zaměstnání, popřípadě vlast-

ního podnikání, aby v silné konkurenci obstáli.
Více informací o představených oborech a o nabídce
služeb veřejnosti včetně provozní doby a ceníku naleznete na webových stránkách školy http://www.ssars.cz/
sluzby-pro-verejnost/.
Vážení občané města Stochova a přilehlého okolí,
přijďte i vy mezi nás a vyzkoušejte naše služby za
příznivé ceny. Objednat se můžete na telefonním
čísle: 601 383703.

ŠACHY
Výsledky ze čtvrtého
kola, které jsme sehráli v
Buštěhradu a zvítězili
jsme 3:2. 11. 1. 2015 jsme
sehráli doma utkání s Velvary B a opět se nám povedlo
zvítězit, a to 4: 0. Tímto vítězstvím jsme se vyhoupli na
první místo ve skupině regionální soutěže B.
V šestém kole jsme prohráli, tak říkajíc o prsa,
a to 3: 2. Na prvních třech šachovnicích byly prohry,
Červenka na první šachovnici měl silného soupeře, na
druhé šachovnici hrál Honzík proti 10 letému žákovi,
který ho suverénně přehrál. Dodatečně jsme zjistili, že je
na třetím místě v republikovém přeboru. Na třetí šachovnici hrál Tůma a v závěrečné fázi přehlédl tah, kterým by
soupeři dal mat ve dvou tazích, soupeř toho maximálně
využil a dal mat jemu. To vlastně rozhodlo o výsledku
celého zápasu. Na čtvrté šachovnici pan Zoula sehrál
velice pěknou partii a získal první bod pro nás. Pan Mrnka na páté šachovnici si se soupeřem poradil s přehledem a získal druhý bod. Tímto výsledkem jsme
v tabulce klesli na druhé místo .
8. 2. nás přijedou navštívit hráči z Kralup, tak doufáme,
že se nám podaří soupeře zdolat.
Se šachovým pozdravem zdraví Tůma a Zoula.
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Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SMEČNO, PŘI KOSTELE SVATÉHO VÁCLAVA
Postní doba
Nespoléhejte na člověka, u něhož není záchrany. Vrací se do země,
když vyjde jeho dech, tehdy se zhatí všechny jeho plány.
Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha...
(Žl 146,2-5)
18.2. na Popeleční středu, začíná v cyklu církevního roku postní doba, která je od nejstarších dob chápána jako příprava na velikonoční tajemství. Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období,
jehož smyslem je duchovní očista člověka. Při mši svaté na Popeleční středu uděluje kněz lidu popelem (tzv. popelec) znamení kříže na čelo se slovy
Písma svatého „Člověče, pomni, že prach jsi a v prach se navrátíš“ nebo
„Obraťte se a věřte evangeliu“. Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem
svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh
odpustí.
Znamením popelce tedy začíná příprava na velikonoční svátky. Ježíšova
výzva k obrácení a k pokání, jako již u starozákonních proroků, nemíří především na vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by kající skutky (půst, modlitba a almužny) zůstaly neplodné a
lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a
naopak nové zaměření celého života k Bohu. Toto je především výsledkem
působení samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost
začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem.
Jak správně prožít postní dobu? - Příležitost být spolu
Půst je doba výjimečná! Mnohdy se nám stává, že během roku jen
s velikým vypětím nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto
vyhlížíme např. čas dovolené, kdy konečně můžeme být spolu. V podobném
významu se odehrává i doba postní. Během roku nám totiž často uniká čas
na modlitbu a prostor pro Boha. Proto již více jak sedmnáct set let církev
praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní dobu, která má tři sloupy:
Modlitbu, půst a almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně
lidé domnívají.

Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha.
Právě v období postní doby jsme pozváni hledat více času
na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou.
Je to čas přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a
touhy.
převzato z www.pastorace.cz, upraveno (K. Lopatová)
Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým
srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne
(pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť
je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v
neštěstí. Kdo ví, zda se neobrátí a neodpustí, nezanechá po
sobě požehnání: obětní dar a úlitbu pro Hospodina, vašeho
Boha? Na Siónu zatrubte na polnici, nařiďte půst, svolejte
shromáždění, svolejte lid, zasvěťte obec, sezvěte starce,
shromážděte děti i kojence: ženich ať vyjde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice! Kněží, Hospodinovi služebníci,
ať pláčou mezi předsíní a oltářem a říkají: „Ušetř, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví v potupu, aby nad ním
nevládli pohané!“ Proč se má mezi národy říkat: „Kdepak je
ten jejich Bůh?“ Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své
zemi, smiloval se nad svým lidem.
Jl 2,12-18

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00
Stále je možné přispívat na probíhající rekonstrukci
varhan s možností vystavení potvrzení o finančním
daru, které lze uplatnit ke snížení daňového základu
u příslušného finančního úřadu.
Kateřina Lopatová

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
Městská policie řešila u Základní školy ve Stochově případ muže, který v odpoledních hodinách na sebe upozornil
nevhodným odhalováním. Místní znalostí a zajištěním svědectví tří osob, byl tento případ předán k došetření PČR
Stochov, k odkrytí toho, co se za tímto protiprávním jednáním skrývá. Při této příležitosti apelujeme na zvýšenou pozornost rodičů ke svým dětem nejen při školní docházce. Během poměrně krátké doby již po třetí pomáhala městská
policie člověku v nouzi. Tentokrát se na městskou policii obrátili spolubydlící domu s pečovatelskou službou, že žena,
která vyžaduje, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu, zvýšenou péči, za dveřmi působí značně zmateně
a prosí o pomoc. Včasným zásahem a s využitím oprávnění vstupu do bytu, v případě ohrožení života, městská policie
byt otevřela. Současně se o paní postarala RZS, která byla k případu přivolána. Myslím, že to je dalším důkazem toho, že policie není jen represivní složkou, ale že záchrana zdraví člověka a v případě nalezené osoby v loňském roce,
života, je leckdy hodnotou nedoceněnou. V současnosti postupuje městská policie případ neoprávněného prodeje
tabákových výrobků osobě mladší 18 let. Protože nejsme obcí s rozšířenou působností, je postoupen příslušnému
správnímu úřadu.
Zdeněk Zaspal, vedoucí strážníků MP Stochov
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V letošním roce Rada města Stochov zřídila novou Komisi životního prostředí. Byl to
správný krok, zapojit více lidí do rozvoje města.
Životnímu prostředí a hlavně pravidelné údržbě zeleně ve městě je nutné věnovat se
pravidelně. Dnešní péči bude posuzovat až naše třetí generace. Doufám, že její hodnocení bude kladné.
15 let nebyl proveden žádný odborný zásah, jednalo se spíše o redukce korun. Tyto
zásahy jsou dnes důvodem zhoršeného zdravotního stavu a bezpečnosti stromů.
Komise doporučuje pokračovat ve spolupráci s odbornou firmou Živa. Je nutné dokončení inventarizace a zjištění zdravotního stavu stromů. Firma by měla stromy odborně ošetřit, poškozené pokácet a po dohodě nové, vhodné druhy stromů, vysázet.
S firmou je dohodnuto, že zaučí jednoho pracovníka Technických služeb Stochov,
s.r.o., aby pravidelnou údržbu mohlo město vykonávat ve své režii.
Na prvním jednání komise jsem členům předložila návrh náplně činnosti a jsem ráda,
že jsme se po diskuzi všichni názorově shodli. Každý člen si vzal na starost jednu
z oblastí, které se bude přednostně věnovat, aby Komise ŽP mohla připravit podklady
pro jednání Rady a Zastupitelstva města.
Na návrh Komise ŽP byla Zastupitelstvem města odsouhlasena změna v rozpočtu ve
prospěch veřejné zeleně a životního prostředí.
Pan Tomáš Smital bude pravidelnými články v novinách informovat o důležitosti třídění komunálního odpadu. Doufáme, že přesvědčíme alespoň část obyvatel o důležitosti třídění.
Kontaktovala jsem zaměstnance Povodí Vltavy, který přislíbil schůzku. Pokusíme se
najít řešení splavování půdy do potoka a údržby kolem břehů v Čelechovicích.
Dále jsem oslovila zástupce Nového Strašecí, pana starostu Mgr. Filipa, s možností
jednání o cyklostezce spojující Stochov a Nové Strašecí. Pan starosta je této myšlence
nakloněn, navštívil naši starostku paní Mgr. M. Becherovou a projednávali vhodné
možnosti. Na návrh paní Ing. J. Holanové Rada města doporučila zadat studii na zahrady v Mateřských školách ve Stochově.
Na návrh komise ŽP připraví paní Ing. J. Holanová akci pro ZŠ – Bezpečná cesta do
školy. Záměrem této akce bude , aby si děti všímaly možného nebezpečí při cestě do
školy. Po vyhodnocení komise ŽP navrhne opatření.
Komise ve složení Ing. J. Holanová /KDU-ČSL/, Ing. S. Stejskal / Sdružení pro Rozvoj Stochova/, paní Mejstříková / KSČM/, Bc. T. Smital/ ODS/ a B. Chytrá /ČSSD/,
bude ráda za podněty občanů, ke zlepšení životního prostředí ve Stochově, Honicích,
Čelechovicích a na Slovance.
Za Komisi ŽP B. Chytrá

PODĚKOVÁNÍ
Manželé Jarmila a Miroslav Vodičkovi děkují touto cestou, za blahopřání a dárek
k narozeninám, městskému úřadu, starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro
mládež a seniory.
Jarmila a Miroslav Vodičkovi
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za blahopřání k narozeninám.
Jan Feierfeil
Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Marie Rousová
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání
k mým narozeninám.
Libuše Janejová

Důležitost třídění odpadů
Odpady jsou a budou vždy velmi významným
problémem naší společnosti. Cokoli děláme, produkuje odpad, tak je to jednoduché. Produkce
odpadu v celosvětovém množství je enormní
a stále stoupá a zdá se, že neexistuje síla (nebo
vůle), jak tento strmý růst zastavit, nebo alespoň
zpomalit. Odpad je vedlejší produkt existence
lidské civilizace a jeho objem vzrůstá s tím, jak
jsme “civilizovanější”. Způsoby jejich likvidace, či
jejich následného využití, se stávají jednou
z klíčových otázek moderní ekologie. Pro řadu lidí
je však nakládání s odpadem stále velkou neznámou. Poplatek za svoz komunálního odpadu není
jen za odvoz vlastních popelnic. V částce je zahrnuto i svoz tříděného odpadu, sběrný dvůr, úklid
černých skládek a vyvážení odpadkových košů.
Tříděný odpad je levnější než směsný komunální
odpad, který končí na skládkách. Sběr a třídění
odpadů jsou dnes jedním z nejobtížnějších problémů, který vyžaduje hlavně prevenci produkce
odpadů a opatření k jeho minimalizaci. Můžeme
sem zahrnout veřejné výchovné programy, školní
kampaně, iniciativy zaměřené na snížení objemu
odpadů a jejich třídění a v neposlední řadě výchovu veřejnosti. Pokud se k tomuto problému nepostavíme čelem, je pouze otázkou času, kdy nás
odpad úplně zavalí.
Budeme vás v průběhu roku seznamovat
s problematikou třídění odpadů, pokud by tato
naše snaha ovlivnila alespoň část občanů, kteří
ještě dnes třídění odpadů považují za zbytečné,
byl by to krok správným směrem.
Za Komisi životního prostředí Bc. Tomáš Smital

Děkuji paní starostce i paní Staňkové za přání
k mým narozeninám.
p. Tundrová
Děkuji paní starostce a p. Doušové za blahopřání a dárek, který mi předaly při příležitosti
mých sedmdesátin.
Marie Píchová

VZPOMÍNKA
Dne 27.2. uplyne 5 let od chvíle, kdy navždy
odešel můj manžel, tatínek a dědeček, pan učitel
Milan Zimmermann. Vzpomeňte s námi.
H. Zimmermannová
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REKLAMY A INZERÁTY
!!! STŘECHY!!!

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, studen6 a chronicky nemocní lidé.
Slevy se nevztahují na an6koncepci.

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

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

Tento průkaz je možné vyzvednout v Lékárně
Na Náměs< Mírové Náměs< 261 ve Stochově.
Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platnos< 12/2016.
Otevírací doba
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

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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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV
VÁNOČNÍ KONCERT
PRO SENIORY
17. prosince proběhl tradiční koncert pro naše dříve narozené spoluobčany. Začátek koncertu patřil
místostarostovi města Stochov
Ing. Romanu Forštovi, který diváky
přivítal a popřál jim klidné prožití
vánočních svátků a vše dobré
v roce 2015.
O milý předvánoční hudební zážitek se v letošním roce postarala
výborná kapela Květovanka pod
taktovkou Josefa Husáka. Oba
sólisté – Radka Becklová i Vráťa
Velek zazpívali známé a nestárnoucí evergreeny, slyšeli jsme nejen písničky staropražské, ale
i krásné operetní melodie. Závěr
koncertu patřil českým koledám.
Účast této akce byla vskutku překvapivá a máme radost, že téměř
200 diváků ocenilo Květovanku
zaslouženým potleskem. Před
a i během koncertu panovala sváteční a vřelá atmosféra, a tak doufáme, že se koncert líbil. Jako
vždy, bylo před koncertem ve foyeru DK připraveno pro všechny pozvané posluchače drobné občerstvení, které zajistilo město
Stochov.
Tomáš Baroch
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FUTSAL STOCHOV
Stochovské Arvato kleslo na sedmou příčku
V průběhu posledních dvou hracích dnů se nejlepšímu stochovskému celku – FC
Arvatu – příliš nedařilo, když si na své konto tento celek připsal pouze tři body za
výhru nad slánským Meillerem. V dalších třech duelech stochovští na své soupeře
nestačili, utkali se však se soupeři ze špičky tabulky a v duelech s nimi rozhodně
ostudu neudělali.

5. a 6. kolo Okresní soutěže I. třídy:
FC Arvato Stochov – Sokol Řevničov 0 : 3 (0 : 1)
Branky: Tóth Mk. 2, Hošek.
Rozhodčí: Bázler, Douda. 70 diváků.
FC Arvato Stochov – FC Meiller Slaný 3 : 1 (1 : 0)
Branky: Kuthan 2, Fonod – Blín.
Rozhodčí: Douda, kalík. ŽK: Schrodl (Arvato). 70 diváků.
FC Arvato Stochov – KLC Klobuky 1 : 2 (1 : 2)
Branky: Kuthan – Kalík, Kubelka.
Rozhodčí: Chadima, Šauer. ŽK: Kapr (Arvato). 70 diváků.
FC Arvato Stochov – FT Nové Strašecí 1 : 2 (1 : 1)
Branky: Fonod – Jiras, Lupínek.
Rozhodčí: Douda, Chadima. ŽK: Zach – Lupínek, Raich. 90 diváků.

Výkony Meteoru jako den a noc
V posledních kolech nejnižší okresní soutěže se ze tří stochovských celků nejvíce
dařilo týmu FK, který si připsal důležité tři výhry. Překvapivě pak ztrácel pouze v duelu
s Velkou Bukovou, přesto mu patří čtvrtá příčka. Jen o jednu níže můžeme najít FC
Stochov, který měl v průběhu pátého kola volno, v tom šestém si připsal povinné tři
body v utkání s posledním Knovízem. V důležitém duelu s prvním slánským Unionem
pak prohrál, díky trefě soupeře v poslední minutě utkání.
Mladí borci Meteoru předváděli v posledních kolech výkony jako den a noc. Zatímco
v pátém kole si snadno a vysoko poradili se svými soupeři, v tom následujícím pak
nečekaně body ztráceli. Přesto Meteoru patří solidní sedmá příčka.

FC Stochov – FK Union Slaný 2 : 3 (2 : 2)
Branky: Baratynskyy, Kočí – Holub, Kryl, Kučera D.
Rozhodčí: Navrátilová, Říha. ŽK: Baratynskyy (Stochov). 90 diváků.
FC Stochov – Sokol Knovíz 7 : 0 (2 : 0)
Branky: Ježek 3, Pražák 2, Kočí, Baratynskyy.
Rozhodčí: Rodová, Navrátilová. 100 diváků.
Meteor Stochov – FC Hornets Buštěhrad 0 : 4 (0 : 1)
Branky: Terš I. 2, Hrubý, Rohla V.
Rozhodčí: Stádník, Hovorka.90 diváků.
FK Stochov – TJ Sokol Bratronice 9 : 2 (3 : 1)
Branky: Mašek P. 3, Mašek J. 3, Jungmann 2, Šubin J. – Kníže 2.
Rozhodčí: Kalík, Navrátilová. 70 diváků.
FK Stochov – FC Velká Buková 2 : 3 (0 : 1)
Branky: Jungmann, Smejkal – Daniš 3.
Rozhodčí: Kalík, Čikara. ŽK: Herink (V. Buková). 50 diváků.
SK Stehelčeves – FK Stochov 3 : 7 (2 : 4)
Branky: Skořepa 2, Procházka – Jungmann 3, Mašek J. 2, Smejkal,
Maudr.
Rozhodčí: Stádník, Hovorka. 50 diváků.
FC Krakovec – FK Stochov 0 : 4 (0 : 3)
Branky: Mašek J. 2, Najer, Smejkal.
Rozhodčí: Hovorka, Svoboda. 70 diváků.
FC Stochov – FK Union Slaný 2 : 3 (2 : 2)
Branky: Baratynskyy, Kočí – Holub, Kryl, Kučera D.
Rozhodčí: Navrátilová, Říha. ŽK: Baratynskyy (Stochov). 90 diváků.
FC Stochov – Sokol Knovíz 7 : 0 (2 : 0)
Branky: Ježek 3, Pražák 2, Kočí, Baratynskyy.
Rozhodčí: Rodová, Navrátilová. 100 diváků.

Únorový futsalový program ve SH Stochov:
Divize „A“ – kategorie žen:
Sobota 14.2.2015, 15.30 – 19.00 hodin, SK Olympie Rakovník, FK
Rakovník, FC Démoni Česká Lípa, R.S.C. Čechie Slaný
Středočeský krajský přebor:
Pátek 6.2.2015, 20.30 hodin: TJTZ Atlantic Rakovník – FC Joga
Mladá Boleslav
Pátek 20.2.2015, 20.30 hodin: TJTZ Atlantic Rakovník – LK Trans
Slatina

5. a 6. kolo Okresní soutěže II. třídy:
1. FC Horní Bezděkov – Meteor Stochov 1 : 4 (0 : 1)
Branky: Linc Rk – Krovoza 3, Madaj.
Rozhodčí: Pejša T., Pejša J. 70 diváků.
Jafra FK Slaný – Meteor Stochov 0 : 9 (0 : 6)
Branky: Krovoza 3, Hrtan 2, Hnízdil, Slezák, Madaj, Vejražka.
Rozhodčí: Pejša J., Laštovička. 90 diváků.
Meteor Stochov – Blevice 73 1 : 3 (0 : 2)
Branky: Minichthaler – Bednár 2, Tůma T.
Rozhodčí: Stádník, Hovorka. 80 diváků.
Meteor Stochov – FC Hornets Buštěhrad 0 : 4 (0 : 1)
Branky: Terš I. 2, Hrubý, Rohla V.
Rozhodčí: Stádník, Hovorka.90 diváků.
FK Stochov – TJ Sokol Bratronice 9 : 2 (3 : 1)
Branky: Mašek P. 3, Mašek J. 3, Jungmann 2, Šubin J. – Kníže 2.
Rozhodčí: Kalík, Navrátilová. 70 diváků.
FK Stochov – FC Velká Buková 2 : 3 (0 : 1)
Branky: Jungmann, Smejkal – Daniš 3.
Rozhodčí: Kalík, Čikara. ŽK: Herink (V. Buková). 50 diváků.
SK Stehelčeves – FK Stochov 3 : 7 (2 : 4)
Branky: Skořepa 2, Procházka – Jungmann 3, Mašek J. 2, Smejkal, Maudr.
Rozhodčí: Stádník, Hovorka. 50 diváků.
FC Krakovec – FK Stochov 0 : 4 (0 : 3)
Branky: Mašek J. 2, Najer, Smejkal.
Rozhodčí: Hovorka, Svoboda. 70 diváků.

Okresní soutěž I. třídy:
Sobota 7.2.2015,
13.40 hodin: FC Arvato Stochov – Rekrea Třtice
15.25 hodin: FC Arvato Stochov – AFC Celtic Kladno „B“
Sobota 21.2.2015,
11.55 hodin: FC Arvato Stochov – TJ Slabce
13.05 hodin: FC Arvato Stochov – Jiko Kralupy n.Vl.

Okresní soutěž II. třídy:
Neděle 8.2.2015,
9.35 hodin: FC Stochov – 1. FC Horní Bezděkov
10.10 hodin: FC Stochov – Jafra FK Slaný
13.40 hodin FK Stochov – Ceresit Hvězda Kladno
14.15 hodin: Meteor Stochov – SK Stehelčeves
14.50 hodin: Meteor Stochov – FK Stochov
Neděle 22.2.2015,
9.00 hodin Meteor Stochov – FC Velká Buková
10.10 hodin: Meteor Stochov – TJ Sokol Bratronice
11.20 hodin: FK Stochov – R.S.C. Čechie Slaný „C“
13.05 hodin: FK Stochov – FK Kačice
13.40 hodin: FC Stochov – Blevice 73
14.50 hodin: FC Stochov – FC Hornets Buštěhrad
Pavel Nepil
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV V ROCE 2014
Ze sportovního hlediska byl rok 2014 pro Tenisový klub celkem úspěšný. Velmi pozitivní skutečností je, že se nám celkem úspěšně daří
práce s mládeží, kdy obsazujeme soutěže družstev všemi mládežnickými kategoriemi. V roce 2014 se nám podařilo obsadit soutěže BABYTENISU, MLADŠÍHO ŽACTVA, STARŠÍHO ŽACTVA, DOROSTU i soutěže DOSPĚLÝCH.
Družstvo Babytenisu pod vedením kapitána Karla Klusáka nastupovalo v Memoriálu Zdeňka Kocmana ve složení Jakub Klusák, David
Pergl, Ondřej Müller, Tomáš Starý. Se 3 vítězstvími a 4 porážkami skončilo družstvo na velmi slušném 4.místě.
Družstvo mladšího žactva pod vedením kapitána Vladislava Jurgovského hrálo Krajskou soutěž III.třídy v sestavě Adam Jurgovski,
Ondřej Kostinec, Tobiáš Jurgovski, Matěj Zíka, Mikoláš Zíka, Barbora Richterová, Sandra Steibrecher a Valerie Picková. Družstvo skončilo se 4 vítězstvími a 4 porážkami na uspokojivém 5. místě.
Družstvo staršího žactva nastupovalo v Krajské soutěži III.třídy pod vedením kapitána Aloise Kose v sestavě Daniel Brokl, Richard Kos,
Petr Sak, Adam Jurgovski, Ondřej Kostinec, Matěj Zíka, Mikoláš Zíka, Natálie Levá, Lucie Jungová, Barbora Richtrová. Družstvo
staršího žactva skončilo s 4 vítězstvími a 3 porážkami na slušném 4.místě, což znamenalo oproti předešlému roku podstatné zlepšení. Jen
tak dále.
Družstvo dorostu hrálo Krajskou soutěž II.třídy pod vedením kapitána Jiřího Kostince v sestavě Ondřej Mařík, Jakub Kostinec, Václav
Breník, Richard Kos, Petr Sak, Daniel Brokl, Andrea Patočková, Renáta Zímová, Natálie Levá. Družstvo po generační výměně bohužel
skončilo se 2 vítězstvími a 7 porážkami až na 8.místě.
Družstvo dospělých „C“ se v Krajské soutěži IV.třídy, pod vedením kapitána Petra Patáka s 1 výhrou a 6 porážkami skončilo bohužel až
na předposledním 7.místě. Družstvo hrálo v sestavě Michal Pejša, Petr Paták, Karel Klusák, Petr Veselý, Tomáš Klusák, Jakub Dvořák,
Václav Breník, Jakub Kostinec, Šárka Hinzová, Kristýna Antošová, Sabina Rubešová.
Družstvo dospělých „B“ hrálo po postupu Krajskou soutěž III.třídy pod vedením kapitána Romana Klusáka. Družstvo nastupovalo ve složení Roman Klusák, Michal Paták, Martin Kunkela, Karel Klusák, Ondřej Zíka, Petr Veselý, Andrea Patočková, Kateřina Veselá,
Jaroslava Klusáková, Šárka Hinzová a Sabina Rubešová. Stanovený cíl „udržení Krajské soutěže III.třídy“ se podařil. Družstvo, po výborném začátku skončilo se 4 vítězstvími a 3 porážkami na slušném 4.místě.
Družstvo dospělých „A“ nastupovalo pod vedením kapitána Romana Žáka
v Krajské soutěži II.třídy v sestavě Jan Fiala, Tomáš Velc ml., Roman Žák,
Martin Trefný, Michal Paták, Martin Kunkela, Beáta Albertová, Daniela
Pospíšilová a Jaroslava Klusáková. Družstvo, které bylo posíleno 2 hostujícími hráči nezklamalo a skončilo na velmi krásném 2. místě. Gratulujeme.

Tenisový kemp
V měsíci červenci uspořádal Tenisový klub Stochov již 7. ročník Tenisového
kempu, který se uskutečnil opět na stochovských kurtech. Tenisový kemp se
jako vždy velmi vydařil a všichni členové byli nadmíru spokojeni.
V roce 2014 jsme uspořádali jen jeden halový turnaj mužů ve sportovní hale
ve Stochově a Okresní přebory dospělých a mladšího žactva pro Okresy Kladno a Rakovník.

Dále jsme na našich dvorcích uspořádali:
již XVII. ročník Tenisového mistrovství zaměstnanců Skupiny ČEZ.
Jedním z nejvýznamnějších turnajů Posvícenský turnaj čtyřher, se v letošním roce hrál již jako XXV. ročník. Tento turnaj je již prestižní
událostí jak Tenisového klubu Stochov, tak i města Stochov. Tato trofej
si v letošním roce našla nové majitele a to domácí pár Michal Paták,
Roman Žák.
Tenisový klub stochov na závěr kalendášního roku uspořádal již tradičně „Slavnostní večer stochovského tenisu“, na kterém každoročně hodnotí uplynulý tenisový rok a vyhlašuje své nejlepší hráče a hráčky v dané tenisové sezóně.

Za rok 2014 byli nejlepšími hráči vyhlášeni:
Talentem roku – Jakub Klusák, juniorkou roku – Barbora Richtrová,
juniorem roku – Radan Kožušník, hráčkou roku – Andrea Patočková
a hráčem roku – Roman Klusák.
Roman Klusák, prezident klubu
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LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ VE STOCHOVĚ INFORMUJE O AKCÍCH V NAŠÍ
LÉKÁRNĚ, které trvají od 24.1. do 28.2. 2015
LIPOXAL XTREME II 120+60TABLET 2 TÝDNY HUBNUTÍ ZDARMA
obsahuje účinné extrakty z guarany a zeleného čaje, které efektivně stimulují
metabolismus a spalování
Původní cena: 1.004 Kč
AKČNÍ CENA: 669 Kč
COLDREX MAXGRIP 10 SÁČKŮ
nejsilnější lék k úlevě od příznaků chřipky ve formě horkého nápoje
NAVÍC KE KAŽDÉMU BALENÍ 80ks KAPESNÍČKŮ KLEENEX ZDARMA
Původní cena: 169 Kč
AKČNÍ CENA: 139Kč
BEPANTHEN CARE MAST 100G
umožňuje přirozenou regeneraci kůže a nevysušuje, vhodný pro citlivou dětskou
pokožku
NAVÍC ZDARMA BALENÍ HEDELIX SIRUP

Původní cena: 325 Kč
AKČNÍ CENA: 279Kč
RAKYTNÍČEK – MULTIVITAMÍNOVÉ ŽELATINKY
S RAKYTNÍKEM 70ks - skvělá chuť, 9 vitamínů + rakytník
jako přírodní zdroj vitamínu C podporuje obranyschopnost
NAVÍC ZDARMA DÁREK- RAKYTNÍČEK OVOCNÉ TYČINKY
Původní cena: 239 Kč
AKČNÍ CENA: 199Kč
BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚR METRIC 308 SMART
CEMIO vysoce přesná infračervená technologie SMART,
jednoduché ovládání, rychlost měření 1s vhodné pro
rodiny s dětmi
NAVÍC KE KAŽDÉMU BALENÍ DĚTSKÝ SVÍTÍCÍ KARTÁČEK
SE STOPKAMI ZDARMA
Původní cena: 990 Kč
AKČNÍ CENA: 849Kč
Informace o dalších akcích najdete v našem časopise MOJE
LÉKÁRNA.
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PŘESPOLNÍ BĚH O KRUŠOVICKÝ SOUDEK
35 let PB O krušovický soudek (část druhá)
V odboru turistiky zavládla spokojenost. A proč také ne? Povedlo se zajistit do
dalších let dvě hodnotné akce a navíc finančně zajištěné. Krušovický pivovar jako
sponzor nás ubezpečil, že bude na tuto akci finančně přispívat a jinak tomu nebylo ani na dole Nosek. Navíc, někteří z nás byli členy sportovní komise, odbory
potřebovali činnost a my zase věděli kam finance zařadit.
Pro další ročníky bylo nutné se svazem atletiky ČSTV Kladno vyhledat vhodný
termín a určit pevný datum. Bylo rozhodnuto, že PB O krušovický soudek se bude
konat vždy poslední neděli v dubnu. Start na Stochově u památného dubu sv.
Václava a cíl v Krušovicích před bránou pivovaru. Po té už následovalo jen projít
celou trasu a později jí přesně vyměřit. Počítače tenkrát nebyly a tak se měřilo
ručně. Začalo se v Krušovicích u pivovaru a při příchodu na Stochov nám u sportovního areálu chybělo cca 900 m. Měli jsme dvě možnosti, provést start na stadionu nebo ve městě, zvítězila ta druhá alternativa. V případě nepříznivého počasí
nám nikdo nezaručoval možnost startu na tehdy krásně upravené atletické dráze,
která zde kolem fotbalového hřiště byla. Pokračovali jsme městem, přes Mírové
náměstí až ke kostelu. Vyznačenou startovní čárou u památného dubu sv. Václava to však nekončilo. V této době bylo KSČ ve Stochově zakázáno v těchto památných a posvátných místech pořádat jakékoliv akce. Následovala pozvánka na
zasedání města, kde nám bylo doporučeno přeložit start do jiné části. Ale naše
stanovisko bylo jasné a neměnné. Z těchto důvodů bylo zakázáno všem složkám
NF s námi spolupracovat. Věrnost nám zachoval jen ČSČK a sportovní komise
dolu Nosek. Důležité však bylo, že PB O krušovický soudek to nikterak neublížilo,
ba naopak.
První start od památného dubu se konal v neděli 25. dubna 1982. Na startu
druhého ročníku se sešlo celkem 35 závodníků. Před zraky asi deseti diváků
provedl startér Koloman David v 9.00 hodin ránou z pistole start. Všichni závodníci doběhli do cíle a nejrychlejší z nich byl Alan Breník z Křivoklátu. Odvezl si kromě věcné ceny za první místo i Krušovický soudek. Ten však musel po vyprázdnění vrátit, protože od tohoto ročníku se stal putovním. Pochod Krušovický
vejšlap byl připraven na první májový týden a zúčastnilo se ho celkem 326 turistů.
Od třetího ročníku začínala nastávat v závodě větší konkurence. Krušovický
soudek si přišli zaběhnout známé atletické hvězdy, např. kladeňáci Fanda Pekař,
Míra Perníček, Leoš Kučera, ale také čs. reprezentant Jan Veselý z RH Praha
a Josef Keprt z VTŽ Chomutov. Z TJ Dukla Praha přijel sedmdesátiletý reprezentant, běžec a organizátor František Mirovský. V tomto ročníku bylo připraveno
šest kategorií, z toho dvě ženské. Nejlepší z nich byla Růžena Háchová
z Toužimi.
S přípravou a organizací závodu bylo vždy před závodem dosti starostí, ale
zažili jsme i chvíle radostné. Jednou jsme před pivovarem obnovovali cílovou
čáru. Všiml si nás ředitel pivovaru pan Jaroslav Máša a zeptal se, jak jsme na
cestu a značení do Stochova vybaveni a přidal nám pár láhví piva. Na rozcestí Ve
chvojí sedáme na pařez a svačíme. Od nádraží přicházejí starší manželé a děda
si postěžoval, jakou má velkou žízeň. Zeptal jsem se, co by si dal. „ Je mi to jedno, stačila by obyčejná studená voda.“ Mrknu na kamaráda a ptám se znova: “Co
takhle krušovickou dvanáctku byste si nedal?“ Pomalu usedá na pařez, otírá si
pot a říká: „ Člověče, kdyby jste si alespoň nedělal legraci.“ Sahám do batohu a
nabízím předem vzpomenuté pivo.“ Je to možný, Vy jste snad kouzelnej dědeček,
a nebo se mi to jen zdá.“ Dopíjí, poděkuje a spokojeně odchází.
Každý pořádaný ročník přespolního běhu se vyznačuje určitou raritou. Ten pátý,
v roce 1985 zaznamenal prvně účast 102 závodníků.

Na Stochov přijíždějí účastníci z celé naší vlasti, jak
reprezentanti, tak amatéři. Potkávají se zde závodníci
jak z nedaleké Prahy, tak z Rožmitálu, Chomutova,
Mladé Boleslavi, Liberce, Českých Budějovic atd. Společně se závodníky z Kladna a blízkého okolí se zasloužili o to, že byla prvně překonaná hranice sto závodníků
a také traťové rekordy mužů a žen. První utvořil časem
1:09:45 hod. čs. reprezentant z RH Praha Jan Veselý a
druhý Jana Štědrá časem 1:31:27 hod. z Lokomotivy
Nymburk.
Přespolní běh O krušovický soudek se stal velmi zajímavým a oblíbeným závodem. Závodníků každým rokem přibývalo, a proto bylo nutné provést první úpravy
v jejich prospěch. Byl posunut start závodu z 9.00 hod.
na 9.30 hod., aby byla delší možnost přípravy na rozběhnutí účastníků před závodem. Pro závodníky, přijíždějící na Stochov vlakem jsme připravili autobus, který
je odvezl z nádraží k prezentaci. V sokolovně pak diskutují o různých závodech a přípravách na jiné sportovní akce. Kladenští běžci brali tento přespolní běh jako
přípravu na Mírový štafetový běh z Aše do Vyšného
Německého, který se uskutečnil ve dnech 5.- 9. 9.
1987. Jsem rád, že jsem byl jedním z těch, který byl
vybrán a mohl se toho krásného, ale namáhavého běhu
přes republiku zúčastnit. Běželo se non stop a závodníci se střídali na trati po jedné hodině. Start byl 5. 9.
1987 v 18. 00 hod. na náměstí v Aši a cíl 9. 9. 1987 ve
2.12 hod. ve Vyšném Německu. Uběhnuto bylo celkem
1 071 km za 80 hodin a 12 min. Průměr 13,37 km za
hodinu. Tento rekord nebyl nikdy nikým překonán.
Vraťme se spět k našemu závodu. Začátkem roku
1989 nastala krutá zima a začátkem měsíce dubna se

přehnal i velký vítr, který nadělal v lesních úsecích velké polomy. Týden před závodem jsme byli nuceni si na
pracovišti zajistit volno a se sekerami a pilami jít pomoci
při úklidu. Přesto, tato zatím největší nepřízeň počasí,
(teplota od 2°do 4°C), přilákala na start 104 závodníky.
Mokrá a rozbahněná trať však byla nepřítelem i pro ty
nejlepší účastníky. Vyhrál Jirka Klesnil z Poldi Kladno
časem 1:12.43 hod.
Václav Čížek
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KAMARÁDI STOCHOV
Maškarní ples a karneval pro děti
Vánoční svátky uplynuly jako voda a začala nám plesová sezóna. Na Stochově je již několik let zahajována Maškarním plesem pro dospělé. I letos se všichni
dobře bavili, soutěžili a užívali si předtančení a půlnoční překvapení.
Ale ani děti nepřišly zkrátka. Pro ně byl v neděli připraven karneval. Dětí přišlo
opravdu hodně. Všechny se zapojily do soutěží a k soutěžení strhly i svoje
rodiče. Ale dost už slov, za vše hovoří obrázky.
Tady máte ochutnávku a více fotek naleznete ve fotogalerii Kamarádů na Rajčeti (http:/kamaradistochov.rajce.idnes.cz/), na Facebooku a pár videí i na Youtube. Tak se kochejte a třeba nám i můžete napsat, jak se vám obě akce líbili.
Těšíme se na setkání na dalších akcích Kamarádů, které pro Vás po celý
rok připravujeme.
Za Kamarády Sylva Filipová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Silvestrovský pochod ve Stochově
Poslední turistická akce KČT Stochov v roce 2014 se uskutečnila ve středu
31. 12. 2014. Na tento den byl připraven 37. ročník „Silvestrovského pochodu“
a zúčastnilo se ho celkem 187 turistů. Potěšitelné je, že v poslední době
se těchto turistických akcí zúčastňuje čím dál více občanů Stochova. Na start
do kulturního domu přicházejí převážně kolektivy, ale i jednotlivci v doprovodu
svých čtyřnohých miláčků, nebo rodiče s batoletem v kočárku. Každý si vybere trasu dle svého uvážení a schopností, tak aby večer mohl pohodlně oslavit
příchod Nového roku.
Silvestrovského pochodu se zúčastnil také kolektiv z KČT Rakovník,
a s nimi dorazil i předseda Středočeské oblasti Ing. Jiří Laibl, který předal
u příležitosti kulatých narozenin diplom panu Miroslavu Vošickému, za dlouholetou činnost a práci pro turistiku. Při této příležitosti poděkoval také stochovským turistům, za všechny turistické akce, které pořádají ve prospěch
občanů.
Silvestrovský pochod je nejstarší turistická akce na Stochově a vznikla
v roce 1977 a to dost kuriózně. V této době velmi aktivní oddíl házené pořádal
vždy na zakončení roční činnosti posezení. Ráno se v sokolovně rozdělal
oheň, na kamna postavil velký hrnec s vodou a vyrazilo se společně s učiteli
zdejší školy na procházku do přírody. Po návratu zpět, se do vařící vody
nalilo několik láhví rumu a slavil se konec roku. Takto se to provádělo každým
rokem, až jeden z přítomných prohodil - což takto to pořádat i pro veřejnost –
a tak od roku 1977 až do dnes, pravidelně, poslední den v roce se pořádá
„Silvestrovský pochod“.
Václav Čížek

Jsme na webu:
www.stochov.cz
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Dne 28. ledna 2015 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov první vítání
občánků v letošním roce. Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města
Stochova 3 chlapečky a 5 holčiček (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Šimona Lukáška,
Olivera Parmu, Patrika Hatinu, Annu Němečkovou, Leontýnu Hellerovou, Miu Jindřichovou,
Valentýnu Kouteckou a Sophii Frolíkovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Mia Jindřichová
Anna Němečková
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