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NAŠE MĚSTO STOCHOV

V RÁMCI OSLAV DNE DĚTÍ

Galerie 90 - letých

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 17. 4. 2015 oslavila 92. narozeniny paní Jiřina Rajnyšová
a ve stejný den oslavila 90. narozeniny paní Marie Vlasáková
(viz foto). K těmto významným životním jubileím jim 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

Starostka města
Mgr. Miloslava Becherová
a Město Stochov blahopřeje panu Ludvíku Darovcovi k obdržení medaile
3. stupně Československé
obce legionářské a paní
Marii Matějkové k udělení
Čestného uznání Československé obce legionářské za podílení se na
ukončení konfliktu 2. světové války.
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Dne 24. února 2015 proběhlo v prostorách kulturního sálu ZŠ Tuchlovice ustavující zasedání místní
akční skupiny Svatováclavsko (dále jen MAS). Na této valné hromadě bylo přítomno všech 30 zakládajících členů a nic tedy v průběhu večera nebránilo ustanovení základních orgánů MAS. Nejprve byli členové seznámeni se základními principy fungování místních akčních skupin. Následovalo schválení programu zasedání, a poté se naplno rozeběhla volba orgánů tak, aby byly dodrženy legislativní požadavky
stanovené pro nově vznikající místní akční skupiny.
Město Stochov, jakožto největší zakládající člen (z pohledu počtu obyvatel), dosáhlo zastoupení ve
všech nově ustanovených orgánech MAS. Předsedou jedenáctičlenného výkonného výboru MAS byl
zvolen starosta obce Lány pan Karel Sklenička. Místopředsedy výkonného výboru byli zvoleni
Ing. Roman Foršt (místostarosta města Stochov) a paní Soňa Černá (starostka obce Kamenné Žehrovice). Za soukromý sektor
byl zvolen jakožto člen výkonného výboru MAS Ing. Jindřich Sybera. Dalším zvoleným „stochovákem“ ve výkonném výboru MAS
je za neziskové organizace pan Karel Klusák (TK Stochov).
V dalším orgánu MAS, kterým je pětičlenný kontrolní a monitorovací výbor, bude naše město zastoupeno panem Karlem
Pokorným (občanské sdružení Čelechovice v Čechách). A neposledně v pětičlenné výběrové komisi zasedne Mgr. Milan Hampel
(ZŠ Stochov). Nyní před námi stojí první velký úkol spočívající v tom, abychom úspěšně prošli tzv. standardizací MAS. Pokud
tento úkol splníme, můžeme naplno rozběhnout implementaci komunitně vedeného místního rozvoje, spustit chod kanceláře (tato
bude mít své sídlo v budově Městského úřadu ve Stochově), začít pracovat na prvních výzvách pro předkládání projektů a následně využít alokovaných prostředků pro realizaci projektů, které budou schváleny.
Přejme tedy tomuto nově vzniklému spolku, který je založen na dobrovolnické práci (bez nároku na odměnu),
aby v programovém období 2014 – 2020 naplnil svá očekávání a pomohl tak k rozvoji našeho regionu.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov

Úklid veřejného prostranství
Rada města na svém pravidelném dubnovém zasedáni požádala ředitele společnosti Technické služby Stochov, s.r.o., o zajištění úklidu
veřejného prostranství, pozemků sousedících s budovou č.p. 188 (budova není ve vlastnictví města Stochov). Stav dlouhodobě neřešeného
prostranství byl napraven a nyní vám předkládáme k nahlédnutí výsledek provedených prací.
Stav před zásahem

Stav po provedených úpravách

Za Radu města Stochov Ing. Roman Foršt, místostarosta města
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
TÝDEN POHYBU PROTI NUDĚ -

Zprávy ze ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov

STOP DROGÁM ZŠ, ZUŠ A MŠ, STOCHOV

Výlet do Londýna

V týdnu od 25. 5. do 1. 6. 2015 škola uspořádá několik sportovních a projektových akcí zaměřených na sportovní aktivity a na výuku zábavnou formou:
- miniminiolympiáda žáků 1. tříd
- miniolympiáda žáků 2. - 5. tříd
- projektový den při příležitosti Dne dětí pro žáky 2. stupně ZŠ
Město Stochov v rámci grantu z Fondu protidrogové prevence poskytlo škole
na organizaci akce 7 tisíc Kč.
Mgr. Milan Hampel, ředitel školy

Ve středu 8. dubna začal náš výlet do Londýna. Sraz
jsme měli před školou ve čtvrt na jednu. Když pro nás
přijel autobus, hořeli jsme očekáváním. Autobus byl pohodlný a myslím, že všichni byli spokojeni. Cesta autobusem
byla sice dlouhá, ale zkrátili jsme si čekání sledováním
filmů. Přes noc jsme dorazili do přístavu Calais a nastoupili jsme na trajekt. Trajektem jela většina z nás poprvé,
takže to pro nás byl docela zážitek. Po prohlédnutí paluby
jsme se umístili do odpočívárny. Do Velké Británie jsme
dorazili okolo páté hodiny ráno. Většina z nás byla nevyspalá, ale jakmile jsme vystoupili z autobusu, únava se
vytratila. Naší první zastávkou byla prohlídka známého
vězení Tower of London. Zde jsme spatřili korunovační
klenoty, strážce Toweru a mnoho dalšího. Po prohlídce
Toweru jsme šli přes Tower Bridge. Ten nám poskytl krásný výhled na řeku Temži. Spatřili jsme i známé Shakespearovo divadlo Globe. Přes most Millenium Bridge
jsme přešli St. Paul´s Catedral. Vyzkoušeli jsme si jízdu
londýnským metrem, které je nejstarší v Evropě. Na Trafalgar Square jsme uviděli slavnou sochu admirála Nelsona. Ochutnali jsme i oblíbené britské jídlo fish and chips,
které bych si určitě dala znovu. Předposlední zastávkou
byl Buckinghamský palác. Nejkrásnějším zážitkem
z Londýna byla jízda Londýnským okem. Díky ní jsme
viděli Londýn z ptačí perspektivy. A naší poslední zastávkou bylo nakupování na Oxford street, kde jsme si každý
nakoupili suvenýry a i nějaké oblečení. Po tomto náročném dni vás nepřekvapí, že jsme usnuli ihned po nastoupení do autobusu. Díky paní učitelce Divoké a panu učiteli
Duškovi jsem byla poprvé v zahraničí a všichni zúčastnění
moc děkujeme za tento nezapomenutelný zážitek.
Veronika Krčínová, 9.A

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Milé děti, rodiče a příznivci naší školy!
Ve dnech 4. - 5. června (čtvrtek, pátek) se koná zápis do ZUŠ Stochov, na
který vás tímto chci srdečně pozvat.
Zájemci o HUDEBNÍ a VÝTVARNÝ obor mohou přijít v uvedených dnech
mezi 17.30 a 19.00 do pavilonu ZUŠ ve Stochově. Zápis do TANEČNÍHO oboru proběhne v rámci „Koncertu TO“ ve velkém sále DK Stochov ve čtvrtek 21.
května od 17.00. Do LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO oboru se můžete přijít
zapsat v rámci „Setkání žáků LDO“ v malém sále DK Stochov 4. června od
17.30.
Letošní novinkou je nabídka otevření přípravného studia LDO s výukou
v sále ZŠ Tuchlovice. Ve výtvarném oboru nabízíme možnost studia dospělých
v rámci časových skupin starších žáků.
Pokud máte zájem o studium a nemůžete zápis navštívit, kontaktujte mě na
telefonu 775 055 872, případně navštivte naše www.zus-stochov.cz, kde najdete podrobnější informace o práci naší školy a o jejích vyučujících. V odkazu
ŠVP se můžete podívat do našeho Školního vzdělávacího programu, podle
kterého se v příštím školním roce budou učit žáci přípravných ročníků, čtyř
ročníků I. stupně a celého II. stupně studia.
Mgr. Kamila Barochová, vedoucí zařízení ZUŠ Stochov
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dne 27. 4. 2015 se komise sešla na dětském hřišti v Čelechovicích.
Dlouhodobě není řešen povrch plochy na
míčové hry. Je to jediné místo, kde se mohou
konat kulturní akce Občanského sdružení
Čelechovice.
Pozemek je po každém dešti zalitý vodou,
jež se nevsakuje a tím se nedá využívat nejen
pro akce, ale ani pro běžné využívání občany
obce a cykloturisty. Bohužel se stav ještě zhoršil po revitalizaci Okružní ulice /viz video na
stránkách Občanského sdružení/, kdy se veškerá voda z polí valí po Novostrašecké ulici
a pro zaslepené průchody přeteče na stranu
k hřišti a končí zde a na přístupových cestách
k hřišti. Město jednalo se Správou silnic
a Agro družstvem Kačice, kteří vyčistily a prohloubily strouhy okolo pole směřujícímu do
Čelechovic. Ale již první letošní déšť potvrdil,
že to nestačí. Na pozvání komise ŽP přijel do
Čelechovic zástupce Povodí Vltavy. Důvodem

bylo nalézt společná řešení nejen vyšší
hladiny potoka Loděnice, ale také místní
záplavy na pozemky obyvatel z ul. Zalavecká. Podle místního šetření údajně vyšší hladina nemá na podmáčení hřiště vliv
a s potokem směrem k Lodenici navrhne
projektant Povodí Vltavy několik variant řešení. Odtoková strouha na pozemku 82/1,
která by také mohla mít vliv na zvýšenou
spodní vodu hřiště, není v majetku Povodí
a je plně ve správě města Stochov.

by mohlo své akce bez obav pořádat.
Je velice nedůstojné, když se na Máje
sjedou starousedlíci a příbuzenstvo, a
pokud před Májemi prší, brodí se na
hřišti blátem.

Komise také řešila se zástupcem Povodí
Vltavy špatný zdravotní stav stromů lemujícím potok. Jedna vrba v těsné blízkosti hřiště byla ještě v březnu pro havarijní stav pokácena. Komise jednala o pokračování ozdravění výsadby okolo potoka, pokácení vylámaných pahýlů vrb a nové výsadbě vhodných
dřevin.

Chtěla bych poděkovat jménem
komise za podněty některých občanů,
kteří využívají svého práva a obracejí se se svými problémy a postřehy
na volené zastupitele a nejsou lhostejní ke svému okolí.

Komise mapuje černé skládky na
k.ú. Stochov a Čelechovice. Zároveň
provedla kontrolu využití nádob na
tříděný odpad a bude se tomuto tématu věnovat na květnové schůzce.

Za Komisi životního prostředí
B. Chytrá

V Čelechovicích je plně fungující občanské
sdružení, určitě by si zasloužilo místo, kde

OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů proti vzteklině
KDY?

V KOLIK?

KDE?

11. května 2015, pondělí

od 17:00 do 18:00

Čelechovice - čekárna

18. května 2015, pondělí

od 13:00 do 13:50

Slovanka – park

od 14:00 do 15:50

Stochov – náměstí

od 16:00 do 17:00

Honice – u prodejny

Očkování bude provádět MVDr. Václav Fuchs. Poplatek bude činit: 80,- Kč.
K dispozici jsou i kombinované vakcíny, tablety na odčervení.

OČKOVÁNÍ JE POVINNÉ!!!
Majitelé psů, kteří se nezúčastní hromadného očkování, jsou povinni předložit očkovací
průkaz na Městském úřadu ve Stochově, 3. patro, podatelna, paní Skořepová.
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Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SMEČNO,
PŘI KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STOCHOV

INZERCE
ELEKTROINSTALACE

24.5. 2015 - Slavnost seslání Ducha Svatého
Květen je měsíc, který spadá do velikonočního období, které vrcholí Slavností Seslání Ducha
Svatého (tzv. Letnice, Svatodušní svátky). Tato slavnost letos připadá na 24.5. O Letnicích
křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého
působí dodnes v církvi. Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František). Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch
svatý na ustrašené apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Židé si původně o Velikonocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského
otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Letnice se slaví padesátý
den po Velikonocích a 10 dnů po svátku Nanebevstoupení Páně.

BEKIVO
Dodáváme, montujeme
∗
∗
∗
∗

Skrze dary Ducha svatého se život křesťana uzdravuje ze dvou smrtelných nemocí: ze stresu a z rutiny. (Michael Marsch)

Jaké jsou dary Ducha Svatého?
Dar moudrosti - Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám
ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.
Dar rozumu - Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš
a kdo to se mnou myslí dobře.
Dar rady - Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se
mne na radu.
Dar síly - Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při
tobě.
Dar umění - Bože, dej mi trochu Ducha umění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.
Dar zbožnosti - Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech
věcech, i v těch nejmenších, ti důvěřoval.
Dar bázně Boží - Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to
zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.
Ježíš řekl svým učedníkům:
"Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce,
ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.
Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on,
Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme
a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám
to oznámí." (Jan 15, 26-27; 16, 12-15)

∗

∗
∗

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

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

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
5/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 13. 5. 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.

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)
Fax: 31Adres2 651 356
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
ačkoliv jsme předpokládali přechod
k útlumovým režimům vytápění již
v závěru měsíce března, tak chladné
počasí, které trvalo až do velikonoc,
nám tento krok neumožnilo. Mohli
jsme tedy začít využívat regulaci dodávky tepla až během měsíce dubna
poté, co se výrazněji oteplilo. Tento
inteligentní regulační systém reaguje
na změny venkovních teplot a podle
jejich vývoje řídí intenzitu dodávky
tepla do zásobovaných objektů.
V období měsíce dubna jsme rovněž

museli naplánovat a předložit obchodním partnerům náš výhled oprav
a s ơm souvisejících případných odstávek v letních měsících roku. Díky funkčnímu propoji obou kotelen ale předpokládáme, že nebude třeba během
oprav v létě 2015 odstavovat zásobované objekty od dodávky teplé vody.
Jak jsem zmínil v minulém čísle, tak
jsme již zahájili montážní a údržbářské
práce, které můžeme vykonávat za
plného provozu. Po skončení topné
sezony zahájíme ty práce, které si vyžádají ostávku jednoho ze zdrojů a po
nezbytně nutnou dobu si vypomůžeme

akƟvací propoje kotelen. Již po několikátou sezonu se nám pečlivá letní
údržba vyplácí, což vy jako koneční
odběratelé pociťujete v podobě plynulé a nepřerušované dodávky tepla
a teplé vody během celého roku
a zejména v plné topné sezoně.
V příšơm, červnovém, čísle bych vám
rád předložil stručné hodnocení topné sezony 2014/2015, včetně několika základních staƟsƟckých údajů.

Foubík Ladislav, vedoucí provozu
Stochov ITES spol. s r.o.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV

A4 Papír-Hračky
Alena Jíchová
Mírové náměstí 260, 273 03 Stochov

Děkujeme našim zákazníkům za zapůjčení hraček do Retro výlohy našeho obchodu. Pokud máte doma také schované
poklady z dětství a chcete se s nimi pochlubit,
rádi vám je vystavíme.

A4 Papír-Hračky

Úklidové
služby
mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců
čištění čalouněného
nábytku
tel.: 721 913 325
web.: www.uklidek.cz
e-mail.: info@uklidek.cz
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PŘESPOLNÍ BĚH O KRUŠOVICKÝ SOUDEK - 5. část
Postávám na nádvoří a přemýšlím nad právě skončenou akci. Přichází ke mně organizační pracovník pivovaru, podává mi pivo a požádal
mne, abych si s ním přisedl na lavici. Popíjíme, hodnotíme, sledujeme a máme radost, že vše opět dobře dopadlo. Po krátké chvilce mi řekl:
“Podívej se Václave jak těm klukům u nás chutná,“ a ukazoval do míst, kde seděl jeden ze závodníků. Před sebou měl prázdné láhve od
Dobré vody a plnil je přineseným pivem. Styděl jsem se, a chtěl jsem mu jít domluvit. Zadržel mne a řekl: „ Nech ho, tady je piva dost.“ Později jsem stejně za ním zašel a zeptal se ho, proč to dělá? Odpověděl mi, že toho moc nevypije, a tak si to bere domů. Co k tomu dodat –
asi nic.
Na 29. ročník bylo vše výborně připravené, nádvoří pivovaru krásně vyzdobené a hudba hrála pro radost
těm, kteří zvládli 20 km trasu ze Stochova do Krušovic, ale i ostatním přítomným. Chyběl tu však ten, který
kapelu zakládal, pro kterou žil a s kterou rozdával radost po celém okolí. S harmonikou, kytarou, ale i na klávesy, vždy rozveselil všechny přítomné. Nemohl přijít, jeho zákeřná choroba mu v tom zabránila, a které také
podlehl. Jeho kamarádi s kapelou však každoročně pokračují v tom, co on zde založil. Díky kamaráde za vše
to krásné, které jsme s tebou prožili.
Třicet úspěšných ročníků bylo za námi. Na tento jubilejní 30. ročník se dostavilo rekordních 179 závodníků,
z toho 24 žen, a opět rekord co do účasti. V cíli si závodníci mohli prohlédnout výstavu fotografií a dokumentů
od roku 1981 do roku 2010, která byla instalovaná na nádvoří pivovaru Krušovice. Kromě cen za vítězství a účast v závodě, obdrželi všichni
závodníci a pořadatelé suvenýrová trička. Odměnu obdrželi i závodníci s největším počtem uběhnutých ročníků, a to Václav Klos ze Stochova, Zdenek Kučera z MK Kladno a František Skalník z Tuchlovic. Za třicet let chyběli jen čtyřikrát. Z žen se dostalo ocenění Jeně Požgayiové z Prahy za osmnáct účastí.
Za dlouhodobý poctivý přístup k přípravě a organizaci PB O krušovický soudek, byli vyhodnoceni a předány ceny Marušce Zíkové, Aleně Jermanové, Dáše Kánské, Ludvovi Kralevičovi,
Pavlu Pinkasovi, Standovi Kuželovi, Jiřímu Davidovi, Janu Brožovi a Václavu Čížkovi. Za zásluhy o propagaci a organizační činnost Karlu Beranovi, Josefu Vejvodovi a Milošovi Kmuníčkovi.
V roce 2011 došlo opět k významné změně. Organizaci a zajištění PB O krušovický soudek
převzal Sokol Stochov – Honice. Klub českých turistů, a ani já se nezříkám, jakékoli další pomoci, ale mládí má více sil a elánu, a tak jim, ale i nám, popřejme mnoho úspěchů. Žezlo ředitele
jsem předal Jendovi Smitalovi s tím, že mu budu nápomocen. Každým rokem přibývá čím dál
více závodníků. Na 32. ročník se dostavilo k prezentaci 168 běžců, z toho 40 žen. Máme z toho
radost, ale na druhou stranu závodníků přibývá, ale sponzorů je málo. Museli jsme přikročit ke zvýšení startovného. Z finančních důvodů
jsme již v roce 2013 nemohli zajistit suvenýrová trička pro závodníky. V tomto roce jsme také objednali nová startovní čísla, na které nám
přispělo město Stochov a závodníci si ho mohli ponechat jako suvenýr.
Problém nastal v roce 2014, kdy nám Královský pivovar Krušovice oznámil, že již nebude spolupořadatelem přespolního běhu a smlouvu
s námi neobnoví. Pár dní před startem nastal velký problém, akci již nešlo zrušit. Zachránil nás ale pan J. Helebrant z krušovického pivovaru a uspořádání 34. ročníku nám zajistil. Jak příště? To v tuto dobu zatím nikdo neví.
Ve Stochově se uskutečnilo mnoho významných sportovních akcí. Býval zde, díky panu Davidovi, výborný oddíl atletiky, házená a jiné
sporty. Já jsem vám však chtěl v těchto článcích ve stochovských novinách Naše město Stochov přiblížit jednu sportovní akcí, která se
zapsala do srdcí mnoha sportovců v celé naší vlasti, a která nesporně proslavila město Stochov. Vždyť přespolního běhu O krušovický soudek se zúčastnilo za 34 let 3805 sportovců, jak amatérů, tak reprezentantů, mistrů Evropy a světa. Taková je skutečnost. O přespolním
běhu O krušovický soudek jsou vedeny od samého začátku přesné záznamy, a to jak výsledky v jednotlivých ročnících, tak počty účastníků
a absolutní pořadí všech závodníků. Tyto záznamy provádí a uschovává Karel Beran. Jednou z těchto statistik je také záznam traťových
rekordů mužů a žen.
(pokračování na další straně)
Závodníci na startovní čáře u dubu sv. Václava

Závodníci v ulicích Stochova

Cíl – čekání na vítěze
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PŘESPOLNÍ BĚH O KRUŠOVICKÝ SOUDEK - 5. část
Roč.

Rok

1
2
3
4

1981
1982
1983
1984

Vilém Šubrt
Alan Breník
František Pekař
František Pekař

Sokol Nové Strašecí
Sokol Křivoklát
Poldi SONP Kladno
Poldi SONP Kladno

1:23:41
1:21:51
1:10:57
1:10:30

5
13

1985
1993

Jan Veselý
Jiří Čivrný

RH Praha
Slovan Liberec

1:09:46
1:07:02

Roč.
2
5
7
9
14
19
25
28

Jméno a příjmení

Rok
1982
1985
1987
1989
1994
1999
2005
2008

Příslušnost

Jméno a příjmení
Ivana Drbohlavová
Jana Šťedrá
Věnceslava Pokorná
Miroslava Pláničková
Ivana Klosová
Petra Havlová
Mirka Petronjuková
Mirka Petronjuková

Čas

Příslušnost
Loko Kladno
Loko Nymburk
VS Praha
Slovan Maraánské Lázně
Poldi SONP Kladno
Olymp Praha
AC Kovošrot Praha
AC Kovošrot Praha

Jsem rád, že jsme pro tyto sportovce
a jejich doprovod připravili vždy dobré podmínky, a proto se k nám tak rádi vracejí.
Zásluhu na tom má celý kolektiv lidí, se kterými jsme tyto ročníky připravovali. Děkuji
vám. Věřte, Krušovický soudek je opravdu
jen jeden.
Václav Čížek

Čas
1:43:00
1:31:27
1:31:23
1:30:10
1:28:16
1:24:35
1:23:16
1:22:16

Stochovský stolní tenis
V okresním přeboru II. třídy skončilo „B“ družstvo ve složení Roman Žák (84%), Jaroslav Jedlička (97%), Josef Hudeček (52%), Michal
Gniewek (54%) a Tomáš Šubrt (34%) na prvním místě a po 5 letech bude hrát stochovské béčko znovu první okresní třídu.

Oddíl stolního tenisu Stochovského sokola má za sebou celkem úspěšnou sezónu 2014/2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sokol Lány
TJ Sokol Roztoky "B"
Kanoistický klub Rakovník
Sokol Nižbor
TJ Sokol Stochov Honice
TTC Slovan Kladno
STC Slaný "B"
TJ Sokol Hředle
TTC Kladno "D"
TJ Sokol Buštěhrad
TJ Dynamo Nelahozeves
TJ Sokol Mníšek pod Brdy "C"

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
14
13
11
12
12
10
9
9
5
3
0

0
4
3
5
1
1
4
5
2
5
1
1

4
4
6
6
9
9
8
8
9
12
18
21

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

264:132
221:175
238:158
211:185
214:182
204:192
178:218
208:188
181:215
198:198
140:256
119:277

54
46
42
38
37
37
34
32
23
20
10
1

1.

S.Stochov B

22 18

3

1

0

269:127

79

2.

Sl. Velvary A

22 18

2

2

0

286:110

78

3.

STC Slaný D

22 14

2

6

0

233:163

66

4.

Sok. Dříň A

22 12

4

6

0

246:150

62

5.

Buštěhrad C

22 12

4

6

0

247:149

62

6.

TTC Kladno I

22 12

1

9

0

225:171

59

K ukončení sezóny byl v pátek 10. 4. 2015 uspořádán turnaj pro zvané registrované hráče na velmi dobré úrovni.

7.

Jemníky B

22

9

5

8

0

195:201

54

Výsledky turnaje:

8.

DTJ Sparta B

22

8

3

11

0

188:208

49

9.

Slatina B

22

8

3

11

0

191:205

49

10. Sok. Unhošť C

22

4

3

15

0

157:239

37

11. Sl. Velvary B

22

1

1

20

0

67:329

26

1. Zdeněk Zaspal ml. (Idar Oberstein), 2. Ondra Zíka (3. Liga Roztoky),
3. Kateřina Vajcová (extraliga Nusle), 4. Z. Janoušek, 5. Tomáš Navrátil (divize
TTC Kladno), 6. P. Fencl, 7. J. Jedlička, 8. T. Velc, 9. J. Hudeček, 10. R. Žák,
11. T. Šubrt, 12. Zdeněk Zaspal starší.

12. TSM Kladno B

22

0

1

20

1

72:324

22

V krajském přeboru II. třídy skončilo„ A“ družstvo ve složení Tomáš Velc
(úspěšnost 64%), Zdeněk Janoušek (49%), Petr Fencl 44%), Pavel Karmazín
(43%) a Jaroslav Jedlička (náhradník z „B“ družstva 58%) na 5. místě tabulky.
Pouze jeden bod scházel k postupu do bojů v play off.

Zdeněk Zaspal
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DOBROVOLNICE ZE STOCHOVA ZÍSKALY CENU KŘESADLO
Obě jsou mladé, nápadité
a jsou členkami spolku Kamarádi. A obě za svou dobrovolnickou činnost získaly cenu
Křesadlo. Řeč je o Lucii Gombitové a Kristýně Štáfkové,
které si zaslouženou cenu
převzaly 11. dubna na benefičním plese Dobrovolnického
centra Kladno. Na jednom se
obě dívky shodnou - pomáhat
druhým se má.
Cena Křesadlo se uděluje dobrovolníkům za jejich dlouholetou práci a pomoc druhým. Většinou jde
o obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Ať už je to předčítání seniorům v domovech důchodců, či zajišťování různorodých akcí pro děti.
Letos se předávala Křesadla za roky 2013 a 2014 a deset vítězů vybírala odborná porota z celkem 21 uchazečů, které nominovaly organizace,
ve kterých působí. Projekt zaštítilo Dobrovolnické centrum Kladno, další
organizace byly: nadační fond Slunce pro všechny, Dobrotety, Člověk
v tísni a Kamarádi Stochov.
Kamarádi nominovali tři své aktivní členky. Cenu si nakonec odnesly
jen dvě, Lucie Gombitová a Kristýna Štáfková, ovšem všechny tři byly
nominované právem. Lucie je ve spolku již deset let a realizuje většinu
projektů, které Kamarádi pořádají nebo s jejich organizací pomáhají.
„Co by to bylo za svět, kdybychom si nepomohli,“ říká. Kristýna vede
páteční kroužky pro děti a zároveň spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Kladno, kde se zapojila do několika programů na pomoc dětem
i seniorům. „Dobrovolníkem jsem tři roky. Za tu dobu jsem si na tuto roli

zvykla natolik, že se dokonale včlenila do mého já. Činnost spojená
s dobrovolnictvím mne baví a naplňuje,“ říká o sobě. Benefiční ples
ovšem nebyl jen o předávání cen Křesadlo. Všichni, kteří do sálu restaurace U Zlatého selátka v Kladně přišli, si mohli poslechnout dobrou hudbu, zatančit si nebo si užít vystoupení dětí z umělecké školy. Večerem
provázel moderátor a herec Václav Rašilov.

„Kamarádi mě naučili, že druhým se má pomáhat,“ říká
dobrovolnice Kristýna Štáfková.
Kristýna Štáfková (19)
za Stochova začala navštěvovat kroužek Kamarádi už
v první třídě. V 17 letech
se stala praktikantkou a o rok
později vedoucí. Před třemi
lety začala být dobrovolnicí
v programu Senior a od
svých 18 figuruje také
v programu Dětský úsměv
Dobrovolnického centra
Kladno. Za svou činnost a pomoc druhým byla letos odměněna cenou Křesadlo, které se předává nejaktivnějším dobrovolníkům v regionu.
Proč jste se rozhodla věnovat ve svém volném čase dobrovolnické činnosti?
Vždy jsem dobrovolníky obdivovala a Kamarádi mě naučili,
že se má druhým pomáhat. Navíc jsem chtěla studovat psychologii, což by byla skvělá praxe do budoucna.
Už ve svých 16 letech jste začala navštěvovat lidi v domově
důchodců. Jak se jim věnujete?
Se svou první klientkou jsem chodila ven, i když to bylo trochu
komplikovanější, protože byla na invalidním vozíčku, ale hlavně
jsme si spolu povídaly. Když člověk celé dny kouká do stropu,
prosté povídání potěší.
Taktéž to vypadalo i s mou druhou klientkou, po smrti té první.
Zaslechla jsem o paní, která byla také umístěna v kladenském
domově pro seniory a hledala dobrovolníka, který by jí předčítal.
Tak jsem chodila za dvěma klientkami, jedna na povídání, druhá
na čtení. Bohužel, paní zemřela nedlouho poté, co jsem za ní
začala docházet.
Jaké jste měla pocity, když vaše klientka zemřela?
Umírání bohužel ke stáří patří. Věděla jsem, že tu ta paní nebude navždy, jako nikdo z nás, smrt obou klientek mne však zasáhla. Člověka mrzí spousta věcí. Má pocit, že si s klientem ještě
neřekli vše, nezrealizovali všechny nápady…
Později jste se zapojila i do programu, kde svůj čas věnujete dětem. Je práce s nimi veselejší?
Jediné, co je na práci s dětmi veselejší, je právě absence stáří.
Je to individuální, za sebe však můžu říci, že práce se seniory
i s dětmi mne naplňuje dobrým pocitem stejnou měrou. Občas se
i já divím, jaké „fórky“ senioři někdy vytáhnou, a jak se s nimi jeden nasměje.
A Vaše návštěva v dětském domově vypadá jak?
Nyní docházím za pětiletou holčičkou do kladenského dětského
domova, se kterou chodím ven, povídáme si spolu a vyrábíme
různé věci. Je to hrozně fajn. Stejně jsem to dělala i se svými
předchozími dětskými klienty z dětského domova ve Stochově.
(pokračování na další straně)
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DOBROVOLNICE ZE STOCHOVA ZÍSKALY CENU KŘESADLO
Má první holčička putovala k pěstounům a u druhého, byl to chlapeček, mne
nahradila speciálně školená dobrovolnice. Ta pomohla chlapci vypořádat se
s určitými problémy, které měl.
Co Vás z toho všeho baví nejvíce?
To se nedá takhle říci - každá aktivita má to své kouzlo. Nejvíce však tíhnu ke
Kamarádům, se kterými jsem také strávila nejvíce času.
Kolik času dobrovolnictví věnujete?
Záleží na aktuální situaci - například teď před maturitou tomu moc nedám. Když
počítám i vedení kroužku, je to průměrně čtyři až pět hodin týdně, to je v přepočtu
hodinu denně a to myslím, je vcelku přijatelné.
Chcete se této práci věnovat i po dostudování?
Už nechci studovat psychologii, ale učitelství základní školy, kombinaci dějepisčeština nebo občanská výchova-angličtina. Ale netuším, kam mě nakonec vítr zavane, možné je tedy cokoli. Dobrovolníkem však chci zůstat
i nadále.
A co pro Vás znamená získání ceny Křesadlo?
Ocenění je pro mě obrovskou poctou, vzhledem k tomu, že jsem byla oceněna společně s lidmi, kteří dobrovolnickou činnost vykonávají
mnohem déle a mnohem svědomitěji a mají naprosto úžasné nápady a jsou prostě skvělí. Měla jsem pocit, jako bych si to ani nezasloužila.
Zároveň si uvědomuji, jak je smutné, že se za pomáhání ostatním musí udělovat ocenění. Mělo by to být samozřejmostí. A nejsem jediná,
kdo si to myslí, zmínili to i jiní dobrovolníci. A samozřejmě mi udělalo radost a ještě víc mě namotivovalo pokračovat dále v „dobrovolničení“.
Děkuji za rozhovor.
Gabriela Krejčová

Kam s ním
„Kam s ním“ je název známého fejetonu Jana Nerudy. Tento článek se nebude zabývat literaturou, byť má název úplně stejný a bude se dokonce točit kolem stejné věci.
Jan Neruda řeší kam se starým slamníkem. Zdá se, že podobný problém řeší mnoho
obyvatel našeho města. Nejen kam se starým slamníkem, ale kam se starým křeslem,
kam se skříňkou, která již dosloužila, kam s umyvadlem, které již nepotřebuji, kam
s postelí, se sedačkou, s kobercem… Většina z nich to vyřeší jednoduše, věci položí ke
stanovišti kontejnerů na odpad. Asi si řeknou, ty věci jsou odpad a sem odpad patří.
Zřejmě si vůbec neuvědomují, že tím se dopouštějí protiprávního jednání. Pokud budeme hovořit řečí úřední, tak se dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku tím,
že odloží odpad mimo vyhrazená místa, za který je sazba až 50 000,- Kč.
Výše uvedené předměty jsou totiž takzvaným velkoobjemovým odpadem, který ani do
kontejnerů, ani ke kontejnerovým stáním nepatří. Takové předměty můžete v našem
městě bezplatně odevzdat v areálu společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.
v Honicích každý všední den od 7:00 do 15:30 hod. Navíc je zajištěn svoz velkoobjemového odpadu dle následujícího rozpisu:
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, u obchodu
A pokud by ani toto nestačilo, tak pracovníci technických služeb mohou zájemcům za
poplatek odvézt takový odpad přímo od jejich domu. Stačí jen zatelefonovat do kanceláře technických služeb a domluvit si přesný termín.
V současné době je období jarních úklidů. Neměli bychom mít tedy také uklizené město? Každý z nás k tomu může přispět i tím, že nebude ke kontejnerovým stáním odkládat věci, které tam nepatří. Ušetříte nejen životní prostředí, ale také svou peněženku,
protože nedostanete od Městské policie Stochov ani ve správním řízení tučnou pokutu.
Takže na otázku, kam s ním, už znáte odpověď.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Sylva Filipová, vedoucí správního odboru

!!! 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

WÜSTENROT
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
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MĚSTKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
V uplynulém období řešila městská
policie několik krádeží. V obchodě
Tesco byl současně pachatel osobou
v pátrání, a proto byl předveden na
OO PČR Stochov. Při krádeži u p.
Uhlířové byl městskou policií dopaden
bezprostředně poté, a z důvodu agrese, byly použity donucovací prostředky /pouta/ a opět došlo k předvedení
na obvodní oddělení.
V Hornické ulici opět městská policie
řešila neoprávněný prodej tabákových
výrobků osobě mladší 18 let,
s následným upozorněním rodičům
k odpovědnosti za jejich výchovu.

Poškození fasádní omítky u domu č.p. 212 předala městská
policie ke správnímu řízení.
Díky všímavosti občanů a kamerovému systému se podařilo
odhalit pachatele, který úmyslně způsobil škodu na majetku
druhé osobě rozbitím okna.
Hlídka městské policie předala PČR případ s podezřením na
přechovávání psychotropní nebo návykové látky.
Aktuálně řeší městská policie osobu se zanedbáváním vlastních hygienických potřeb, která svým jednáním pohoršuje ostatní spoluobčany. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí
a ošetřujícím lékařem hledá řešení tohoto problému.
Závěrem, ne vždy se na městskou policii lidé obrací s pomocí
najít zatoulaného psa. Setkání je ale stejně šťastné.
Zdeněk Zaspal, vedoucí strážníků MP Stochov

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové, paní J. Suprunové a Komisi pro mládež a seniory,
za přání k 92. narozeninám mé maminky Jiřiny Rajnyšové.
Marie Vengrinová
Děkuji MÚ Stochov, p. starostce a Komisi pro mládež a seniory, za blahopřání k mým narozeninám.
Současně děkuji za přání přátelům a kamarádům.
Drahoslava Jiravová
Děkuji MěÚ Stochov a přátelům za blahopřání k mým 79. narozeninám.
Rudolf Isteník
Děkuji paní starostce a MÚ Stochov za blahopřání k narozeninám.
Jiřina Fraitagová
Manželé Eva a Jan Koleszárovi srdečně děkují, městskému úřadu, za milé blahopřání a dárky
k narozeninám.
Děkuji městskému úřadu a paní starostce Mgr. Becherové, za přání a dárek k narozeninám.
J. Broum
Děkuji za blahopřání a dárek k narozeninám paní starostce Mgr. M. Becherové a Komisi pro mládež
a seniory p. Suprunové.
Zdeněk Kníže, DPS
Léta rychle přibývají čekat na sebe nedají, a tak je tu hned neuvěřitelných 86 let. Někdo má svůj
život lehký, já to říci nemohu, od 28 let velmi těžký, pro celou svou rodinu. Děkuji městskému úřadu
za blahopřání k mým narozeninám.
p. Jakš
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež a seniory, za dárek a blahopřání k narozeninám.
Marie Vlasáková
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové za blahopřání k narozeninám.
Jitka Zábranská
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a svazu invalidů, za přání a dárek k narozeninám.
Jaroslava Pakostová
Děkuji Městskému úřadu a paní starostce Mgr. Becherové za blahopřání k mým narozeninám.
Jaroslava Suchá

Dne 13. 4. 2014
uplynuly 2 roky co
nás navždy opustil
p. Krejčí Ota. Kdo
jste ho znali vzpomeňte s námi.
Manželka Jana
Krejčová s rodinou.
Zavzpomínejte spolu s námi na
našeho tatínka a dědečka pana
Karla Pergla. 1.6. to bude již 10
let, co nás navždy opustil. Moc
nám chybí a stále na něho vzpomínáme.
Dcery Jana, Kristina a Monika
s rodinami
Na místním hřbitově odpočívá
pan František Kříž, který dne
7. května 1945 obětoval svůj život
pro naši vlast. Bylo mu 32 let. Na
původním pomníku měl napsáno:
„Do českých lidí Němci zde střílí,
tak zazněl z radia zoufalý hlas.
Spěchal jsem hájit matičku Prahu,
daň krve odevzdat, zemřít za
vlast“.
Vzpomíná neteř Jiřina
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SEZONA POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
1.5.2015 začíná pro chovatele poštovních holubů závodní sezona.
Během podzimu a zimy proběhly výstavy těch nejlepších závodníků
oblasti, Českého sdružení, Českomoravského sdružení a byly ukončeny
Olympiádou v Budapešti, kde se čeští chovatelé, v kategorii Standard,
umístili na pěkném čtvrtém místě v konkurenci 21 evropských států.
Moravský chovatel Marek Skrbek vyhrál dvě sportovní olympijské kategorie D a H a př. Kubáček získal třetí místo v olympijské kategorii B.
Letový plán naší oblasti Lidice obsahuje celkem 19 závodů, a to každý
víkend během měsíců květen, červen a červenec. Přihlášeno je 60 chovatelů. Já mám na tyto závody připraveno 50 holubů. Po nácvicích,
které si každý chovatel určuje sám a já osobně je končím vypouštěním
z Karlových Varů, začínáme prvním závodem z Pomezí,tj.123 km vzdušnou čarou. Pokračujeme z Německa, kde máme vypouštěcí místo
Amberg 173 km, jedeme dál na Erlangen/předměstí Norimberka/ 225
km, poté Kupferzell 334 km a Heilbronn 368 km. To jsou krátké a střední
tratě. Na dlouhé tratě už musíme do Francie, kde vypouštíme z Thionville 559 km, Troyes 755 km a poslední, vůbec nejdelší závod sezony,
Orleáns 939 km.Ten se také letí jako sázkový závod a memoriál prof. Štráfeldy, kde prvních deset dolétlých holubů získá velice pěkné finanční
ocenění a vítěz krásný putovní pohár.21.6. se koná první zemský závod z Aschaffenburgu 360 km, odkud letí celé Čechy, a jehož jsem loňským vítězem při účasti 760 chovatelů a 9610 holubů-viz Stochovské noviny 7/2014.To se
málokdy povede chovatelům za celý život. 1 .7. pak letí celé Čechy zemský závod
z belgického přístavního města Oostende, kde je vzdálenost 789 km. Během března a
dubna jsem si z osmi chovných párů a nejlepších závodníků odchoval 25 holoubat, které
pak v měsíci srpen a září absolvují po nácvicích pět závodů od Pomezí až do Erlangenu.
Mimo nich jsem ještě odchoval tři holoubata, která mě budou reprezentovat v testovací
stanici Tatra Derby na Slovensku, kde se zúčastní 344 chovatelů a je přihlášeno 1669 holoubat. Během celé sezony je velmi důležité udržet závodníky v perfektním zdravotním
stavu, což vyžaduje pravidelné proléčení proti trichomoniáze, kokcidióze, salmonele a doplnění energie pomocí vitaminů po závodě. Tréninky před samotným závodem provádím
každodenním proletem ráno a večer, kdy musí zvlášť holubi, a zvlášť holubice, každý hodinu létat kolem holubníku, který mám v Tuchlovicích. Samozřejmostí je denně čistá voda a
perfektní krmení. V letošním roce obhajuji třetí místo v oblasti a věřím, že se nějaký pěkný úspěch dostaví. V současné době mají prakticky
všichni chovatelé největší problémy s dravci, kteří se vinou ochránců přírody přemnožili a každý den útočí nejen na holuby, ale i na zajíce,
bažanty, koroptve, drobné ptáky a jiná menší zvířata. Přesto je tento koníček plný krásných zážitků při doletu závodníků na domovský holubník. Škoda jen, že se o něj zajímá stále méně mladých.
S pozdravem Letu zdar! Karel Ondrášek, výcvikář oblasti Lidice.

LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
VE STOCHOVĚ

Nohejbal Stochov
pořádá v sobotu 13. 6. 2015 od 8.30 hod.
ve Sportovních areálech města Stochov
XXI. ročník MEMORIÁLU Jiřího Pongráce
startovné 360 Kč tým, občerstvení, sprchy zajištěny
2x kurty povrch antuka (boty na antuku nutné)
kontakt:ludvor@seznam.cz-tel:604192056
Partner turnaje:

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 rodinys 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
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CO UMÍ STROM
Stromy patří mezi největší organismy na
Zemi. Australské eukalypty či americké sekvoje
dorůstají více než sta metrů. I věkem jsou stromy výjimečné. Stoletých je tolik, že není možné je vyjmenovat. I u nás rostou takové, které
se dožívají tisíce let — například duby nebo tisy.
Stromy se staly kultovními rostlinami a pronikly
do národních mýtů, legend a kalendářů, nebo
i do národních a erbových znaků. Pod korunami velikánů člověk často spočine nejen proto,
aby si oddychnul, ale i v tichém úžasu před
jejich majestátem. Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes,
v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stále důležitější. Ostrůvky zeleně
v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch,
zachycují prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk.
Zeleň v prostředí takřka odtrženém od přírody
umožňuje vnímat přirozené rytmy, střídání dob
vegetace a vegetačního klidu. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů,
utvářejí typickou českou krajinu a připomínají
moudrost našich předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.

Stromy filtrují vzduch
Vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých
látek v ovzduší. Stromy zachycují především
jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach,
který na sebe váže řadu toxických látek, dále
oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky.
Američtí vědci z týmu Davida J. Nowaka ve
svém článku publikovaném v roce 2006 vypočetli, že stromy ve městech Spojených států
odstraní ročně z ovzduší 711 000 tun škodlivin.
Hodnotu těchto služeb vědci vypočítali na 3,8
miliardy dolarů.

Stromy zlepšují kvalitu vzduchu
Stromy zvlhčují vzduch, a zlepšují tím jeho
kvalitu z hlediska lidského zdraví (to je důležité zejména pro astmatiky). Zároveň některé
dřeviny do svého okolí uvolňují silice (tzv.
fytoncidy), které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky.

Stromy vyrovnávají teplotní
extrémy
V zimě brání stromy vysázené v blízkosti
budov jejich vysokým tepelným ztrátám, neboť zmírňují proudění studeného vzduchu.
Vegetace je schopna snížit tepelné ztráty o 20
až 50 %. V létě naopak vegetace ochlazuje
své okolí lépe a efektivněji než veškerá klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou dobře zásobený strom může během jednoho dne odpařit
až 400 litrů vody, a z ovzduší tak odčerpá
téměř 280 kWh tepelné energie. Tato energie
se uvolní v noci při kondenzaci páry; vznikne
rosa. Pod stromy lze proto ve dne proto naměřit až o 3º C nižší teplotu než v okolí, v noci
naopak teplotu o tři stupně vyšší.

uvědomovali přinejmenším od renesance.
V té době začíná přechod od krajiny
obývané a využívané, ke krajině utvářené, komponované, krajině kulturní.
Stromořadí vysazovaná v renesanci
a baroku zajišťovala dominantní místo
v krajině šlechtickým sídlům, letohrádkům či církevním objektům. Utváření
krajiny v té době je typické velkorysým
přístupem. Dodnes můžeme obdivovat
stromy vysazené v těch dobách; jejich
myšlenkovým dědictvím je i dnešní
tradice stromořadí.

Stromy jsou posledním
zbytkem přírody ve městech
Zeleň v městském prostředí takřka
odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, zejména střídání
ročních období. Zelené plochy a parky
jsou místem ke sportování i odpočinku, stromy jsou zdrojem inspirace
a estetických požitků.

Stromy vytvářejí kyslík

Strom je biotopem

Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k
dýchání nejméně deseti lidí.

Strom vytváří prostředí pro život
dalších, na něj vázaných druhů rostlin
a živočichů. Zejména dožívající,
trouchnivějící stromy s dutinami nabízejí příležitosti k životu bohaté paletě
druhů včetně druhů ohrožených
a chráněných. Jednotlivé stromy
v zemědělské krajině slouží jako útočiště pro ptáky a pro hmyz.

Stromy tlumí hluk
Zeleň funguje jako protihluková bariéra.
Díky členitému povrchu může na frekventovaných ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, že čím hustší a širší porost, tím je
jeho efekt na tlumení hluku výraznější.

Stromy utvářejí krajinu
Význam stromů pro krajinu si naši předkové

Dle informací z internetu zpracovala
Ing. Sylva Filipová,
vedoucí správního odboru

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, MÍSTNÍ ORGANIZACE STOCHOV
Svaz tělesně postižených, místní organizace Stochov, ve spolupráci se Střední školou služeb
a řemesel Stochov, připravuje kurz práce s počítačem. Kurz by začal v září 2015 a je určen jak
pro začátečníky, tak i pro ty, kteří již s počítačem pracují. Zájemci se musí přihlásit nejpozději
do 30. června 2015 u paní Staňkové na telefonním čísle 739 331 401, nebo osobně každý
čtvrtek od 13,00 - 15,30 hodin v klubovně Svazu tělesně postižených (zadní vchod do šaten
kulturního domu). Výše poplatku a další podrobnosti budou včas sděleny. Uskutečnění
kurzu bude záviset na počtu přihlášených uchazečů.
p. Staňková, p. Koptová
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DO LETNÍ SEZÓNY S NOVÝMI CENAMI
Sportovní hala města Stochova – ceník platný v sezóně (od 01.05. do 30.09.)
(ceny jsou osvobozeny od DPH)
VELKÁ HALA (futsal, florbal, volejbal, nohejbal, tenis,…)
pondělí až pátek
10:00 – 22:00 hodin
350,- Kč (250,- Kč) / hodina
soboty, neděle, svátky
10:00 – 22:00 hodin
450,- Kč (350,- Kč) / hodina
Zapůjčení mantinelů pro florbal
100,- Kč / hodina
Částky uvedené v závorce platí pro individuální sporty pro 4 a méně osob.
BADMINTON (velká hala – 2 kurty)
pondělí až pátek
10:00 – 22:00 hodin
150,- Kč / hodina / kurt
soboty, neděle, svátky
10:00 – 22:00 hodin
170,- Kč/ hodina / kurt
Permanentka na 10 hodin
1.500,- Kč
Zapůjčení rakety
50,- Kč / hodina
Zapůjčení míčku
20,- Kč / hodina
SQUASH (k dispozici 2 kurty)
pondělí až pátek
10:00 – 16:00 hodin
100,- Kč / hodina / kurt
pondělí až pátek
16:00 – 22:00 hodin
130,- Kč / hodina / kurt
soboty, neděle, svátky
10:00 – 22:00 hodin
130,- Kč / hodina / kurt
Permanentka na 10 hodin
1.000,- Kč
Zapůjčení rakety
50,- Kč / hodina
Zapůjčení míčku
20,- Kč / hodina
BOWLING (k dispozici 4 dráhy)
pondělí až pátek
10:00 – 16:00 hodin
100,- Kč / hodina / dráha
pondělí až pátek
16:00 – 22:00 hodin
130,- Kč / hodina / dráha
soboty, neděle, svátky
10:00 – 22:00 hodin
150,- Kč / hodina / dráha
Permanentka na 10 hodin
1.300,- Kč
Rezervace na tel.: 725 422 146 nebo na www.sportstochov.cz
Tento ceník byl schválen usnesením RM Stochov č. 133/15 a je účinný od 1.5.2015

ŠACHY STOCHOV
Dobrý den šachisté ve Stochově !
V neděli 19.dubna jsme ukončili regionální soutěž, ve které jsme nakonec skončili na čtvrtém místě z jedenácti družstev. V závěrečném
10. kole se před nás dostalo družstvo Lány i když mají o 5 bodů méně, ale mají o jeden vítězný zápas více. Jako druhé družstvo se před
nás dostala Odolená Voda se stejným počtem bodů a stejným počtem vyhraných zápasů, ale díky nešťastně prohranému vzájemnému
zápasu. Přesto si myslíme, že tento výsledek není tak nejhorší, vzhledem k problémům, které jsme museli řešit v průběhu celé soutěže.
Chtěl bych poděkovat našemu Městu, že nám svou pomocí umožňuje tuto soutěž vůbec realizovat. Také děkuji všem hráčům oddílu
za dobrou práci. Tím, že skončila soutěž nekončí však naše činnost v šachovém dění. Chtěli bychom zkusit zrealizovat pro všechny zájemce o šachovou hru, soutěž o PŘEBORNÍKA STOCHOVA . Hrály by dvě věkové kategorie. První do 15 let, druhá od 15 do podle chuti.
Přihlásit by se mohl každý šachista, který má ve Stochově trvalé bydliště. Byla by to určitě dlouhodobá záležitost, která bude ovlivněna
počtem přihlášených hráčů. Další podrobnosti se případní zájemci dozvědí v našem klubu.
Zdraví Tůma- Zoula.
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Zdravíme všechny přátele (i nepřátele) sportu!
Dneska trochu odbočíme od cvičení a koukneme na oblast, kterou řešíme spolu se cvičením všichni, kdo chceme žít zdravě nebo zhubnout nebo oboje
bohužel, naprostá většina z nás musí hlídat přísun kalorií, to známé „příjem se musí rovnat výdej“, protože příjem vyšší než výdej znamená kila navíc
a dopracovat se k poměru příjem nižší než výdej znamená zase „boj“… málokdo se může cpát a přitom vypadat jako reklama na zázračnou dietu… i když
pár vyvolených je :) takže vážení, blíží se léto… konečně teplo a žádné bundy a čepice a tak… super… jenže, taky jsou tu ty obávané plavky, že? A tak
většina z nás, muže nevyjímaje, řeší nejen kondici, ale taky kila a špeky a zaručené diety a deptá se pocitem, že za ten měsíc asi nezhubneme těch 5-10
kilo, které se na nás nějak omylem :) nabalili za posledních 5-10 měsíců… no, za měsíc nezhubneme, ale za pár měsíců určitě!... ale jak? …
Vynecháme hitparádu diet, nebudeme rozebírat zázračné pilulky a přístroje, které slibují zeštíhlení prakticky bez námahy
a s heslem „můžete jíst, co chcete“… na to tady nemáme prostor a myslím, že MY už víme, že TO nefunguje… vymažeme slovo „dieta“ z našeho
slovníku… všechny diety nás nutí přemýšlet o tom, co bychom měli jíst, abychom nejedli to, co jíme obvykle :) takže celý týden „na dietě“ přemýšlíme o tom, jak si po týdnu trápení dáme to svoje oblíbené „obvyklé“ jídlo… a čeká nás začarovaný kruh diet a jo-jo efektů a nakonec absolutní ztráta motivace, protože NIC nefunguje… řekneme si raději pár MEGAFAKTŮ a MEGABLUDŮ :) možná se při čtení trochu pobavíte, pak si
skočíte zacvičit a nakonec, pokud budete chtít vědět víc, můžeme to ve FITKU probrat :)… protože správně cvičit a dobře jíst, to na kila funguje
na 100% :)

MEGAFAKT
Pobíhání a skákání od jedné diety k druhé, naneštěstí, nespaluje žádné tuky… nastavit se na menší zásoby tuku jde jen rozumnou, bezpečnou
a trvalou změnou životního stylu… a pozor, ke zhubnutí nepotřebujeme pevnou vůli,
ta v souboji s hladem vždycky! prohraje (může za to hormon
„hladu“ neuropeptid Y, který mozek vypustí při hladovění, a ten nás donutí jíst, i kdybychom měli pevnou vůli Rockyho Balboy… a proto všechny redukční
diety selhávají)... ke zhubnutí potřebujeme motivaci a pochopit, proč to až doteď nešlo…

MEGAFAKT
Člověk je jediná bytost, která se dobrovolně a s radostí přejídá, přestože ani nemá hlad:). Nenechme se oklamat! Možná nám kručí v žaludku
a máme pocit, že ten litrový měch v našem břiše je středobodem celého vesmíru, avšak místem, kde se rozhoduje o našem „jedění“, je mozek. Už dávno
jsme se naučili jíst i tehdy, když nemáme hlad.
Ale to není žaludek, co nás donutí sníst velký kus pečené kachny a 5 knedlíků, k tomu 4 zákusky
a všechno to zalít pivem nebo coca-colou. Místem, kde se rozhoduje o tom, jestli se najíme a jakým způsobem, tím místem je náš mozek. MY rozhodneme, jestli se přejíme nebo ne. Každý z nás je jedinečný originál. Každý z nás potřebuje originální a jedinečný přístup… a proto diety v časopisech nemůžou hromadně fungovat :)

MEGAFAKT
Jestliže během cvičení anebo fyzického výkonu pijeme nápoje s obsahem cukru, může se nám stát, že v nich vypijeme více kalorií, než spálíme samotným cvičením. Energetické nápoje jsou určeny pro sportovce, kteří potřebují své zásoby energie rychle regenerovat. Tedy přesně to, co my při hubnutí
dělat nechceme :)

MEGAFAKT
Pokud na sobě máme 5 kg tuku navíc, naše kolena jsou při každém kroku vystavena takovému tlaku, jako kdybychom na zádech nesli 15kilový batoh.
A když jdeme po schodech, je to, jako by ten batoh vážil 35kg!

MEGABLUD
„Netrapte celé tělo, dejte konečně sbohem jen problémovým bokům nebo břichu…“ :)
Bohužel… pokud si myslíme, že cíleným cvičením na určitou partii těla zhubneme právě tam, zkusme si nechat narůst křídla tím, že stokrát skočíme
z nebe bez padáku :).

MEGABLUD
„S detoxikačním dnem přesunete látkovou přeměnu jednoduchým způsobem z režimu ukládání tuků na jejich spalování…“ :) no, jinak řečeno
- po labužnických orgiích nás zachrání jedině přísná detoxikace J říká se tomu kuchyňský bungee-jumping :) jeden den se cpát, druhý den detoxikovat…
tak takhle určitě NE… detoxikace a hubnutí jsou dvě různé věci!, kdy detoxikace není podmínkou hubnutí…

MEGAFAKT
Bez dostatečné fyzické aktivity je téměř nemožné udržet si novou hmotnost. Svaly jsou důležitý orgán kontroly hmotnosti. Sval spaluje hodně energie, a tak může zásadně ovlivnit metabolismus a naši hmotnost. Svaly potřebují energii nejen při fyzické aktivitě, ale i na to, aby „přežily“ (v klidu potřebují
energii na regeneraci a na pohotovostní režim, který udržuje naše tělo v nastavené poloze)… takže čím více svalů máme, tím více kalorií spálíme během
dne… fyzická aktivita navíc:
1. podporuje účinek leptinu (hormon, který signalizuje dostatečné zásoby tuku a tlumí pocit hladu)…
2. a pokud se aspoň trochu zadýcháme, mozek zaplaví endorfiny (hormony štěstí a uvolnění), my nebudeme muset jíst jen z pocitu nudy
a potlačíme ty naše „depky“ :)
Závěr tedy je – bez pohybu a svalové hmoty budeme nejen rychleji přibírat, ale i velmi rychle stárnout… Samozřejmě, že se nemusíte ani pohnout, ale počítejte s tím, že dříve či později z Vás bude velký zvrásněný objekt naplněný tučnou smetanou :)
Je spousta megafaktů a megabludů… Jen si prosím nedělejte z hubnutí svoji další povinnost. Vaše hlava už má plné zuby všech životních
povinností. Změňte úpravu hmotnosti na program péče o SEBE a o své zdraví, pro svůj dobrý pocit. Zapomeňte čísla na váze, udělejte informační reset, začněte se hýbat a dělejte zejména to, co Vás baví.
A začněte DNES, ne až zítra :)
Tak, vážení přátelé (i nepřátelé) sportu, TĚŠÍME SE NA VÁS !!! za FITKO

Carrie
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Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NMS vydává :

Dne 27. března 2015 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítání občánků.
Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 3 chlapečky
a 6 holčiček (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Tomáše Vačkáře, Viléma Růžičku, Jakuba Doubravského, Šárku Lukášovou, Michaelu Leticii Řehákovou, Innu Barochovou, Bělu Křížovou, Sabinu Pavlíkovou a Agátu Galkovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová
Agáta Galková

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

Jakub Doubravský

Michaela Leticie Řeháková

Vilém Růžička

Tomáš Vačkář
Inna Barochová

Sabina Pavlíková

Běla Křížová

