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ROZHOVOR SE STAROSTKOU MĚSTA
Paní starostko, máme tady další
roční období, v podstatě jedno
z nejkrásnějších - jaro - a já jsem si
uvědomila, že s Vámi jsem rozhovor ještě nikdy nedělala. Můžete mi
poskytnout odpovědi na několik
otázek?
Co je nového na Stochově?
V měsíci březnu byly pokáceny některé nemocné a nebezpečné stromy.
U několika stromů byl proveden výchovný odborný řez. Společnost
Technické služby Stochov, s.r.o prováděla průřezy, reflektovala i na
připomínky občanů. Samozřejmě spolupracujeme s odborníkem – dendrologem. Na stromy, které byly pokáceny, jsme měli rozhodnutí
k pokácení.
Jinak změnou zákona č. 250/2000 Sb., předpis č 24/2015 ze dne
20.1.2015,§10 a-c, musely být přepracovány a Radou města odsouhlaseny - Podmínky pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu města Stochova. Byla vyhlášena
výzva k podání žádostí. Příjem žádostí je od 15. dubna do 30. dubna
2015. Nová žádost o dotaci na rok 2015, podmínky i výzva, jsou zveřejněny na úřední desce a na našich webových stránkách města Stochov www.stochov.cz.

Slyšela jsem, že společnost Technické služby Stochov,
s.r.o má nového pana ředitele a jednatele?
Ano, máte pravdu, do 2. února 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení
na obsazení funkce ředitel společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.
Novým ředitelem této společnosti se stal pan Luboš Švihlík, který má
s touto oblastí velké zkušenosti, je ve své funkci od 1. března 2015.
Společnost má i samozřejmě nového jednatele, a to pana Romana
Klusáka, stochovského rodáka.

Jaké akce má město naplánováno na jaro?
30. dubna 2015 (čtvrtek) se bude samozřejmě na hřišti konat
tradiční ,,pálení čarodějnic´´, kterému bude předcházet lampionový průvod, poté později večer ohňostroj. 9. května 2015
(sobota) se bude ve Sportovní hale ve Stochově odehrávat
další ročník Kvalifikace na mistrovství v mažoretkovém
sportu. Při té příležitosti naše město navštíví delegace ze
spřátelených měst - Saarwellingenu a Bourbon - Lancy. Všichni
občané jsou srdečně na tyto akce zváni.

A jaké investice plánuje město v nejbližší době?
S návrhem investičních akcí na rok 2015, schválených Zastupitelstvem města na lednovém zasedání, jsem občany seznámila v únorovém výtisku informačního měsíčníku. Takže nyní
jen připomenu, že bude již vypsáno výběrové řízení na akci
„Výměna výplní otvorů - Mírové náměstí bl. 39 - nebytové
prostory“ (výměna výloh). Doufejme, že vše proběhne v klidu
a my budeme konečně moci začít s postupnou rekonstrukcí
a zateplováním. Neboť se stalo v našem městě nešvarem,
že cokoliv se zde začne dělat, vždy nám někdo chce znepříjemnit život tím, že na nás napíše anonymní udání. My jsme
po té nuceni chodit podávat různá vysvětlení, dokonce na hospodářskou kriminálku. Tím se pak termíny všech naplánovaných akcí oddalují.
Jinak chceme dále zateplovat. Nyní běží výzvy pro podání
žádostí o granty z fondů Středočeského kraje, i jiné, kde se
pokusíme také získat pro naše město peníze na plánované
akce. Chceme upravovat další vnitroblok - mezi bloky F a G
(parkovací místa, úprava zeleně, dětské hřiště, odpočinková
zóna), dále provádět opravu chodníků, komunikací, aj.- viz,
únorový výtisk měsíčníku.
Děkuji za rozhovor
D. Lišková

Galerie 90 - letých

HEZKÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ

Dne 18. 3. 2015 oslavil 92. narozeniny pan
Miroslav Hloušek. K tomuto významnému životnímu jubileu mu popřály starostka města
Mgr. Miloslava Becherová a paní Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory.

VELIKONOČNÍCH PŘEJE

Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

VŠEM
Mgr. Miloslava Becherová
starostka města
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Novinky ze Sportovních areálů
města Stochova...
Rada města Stochova na svém pravidelném
zasedání dne 16.03.2015 rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem budovy č.p. 530 v ul.
U Stadionu (tj. budova tenisového areálu).
Jelikož se právě o tenisovém areálu
v nedávné minulosti hodně namluvilo, pojďme
se společně podívat na to, jaká je skutečnost. Ostatně představitelé města mají povinnost pravidelně informovat občany města o záležitostech
spojených s vynakládáním veřejných prostředků.
Jak jistě víte, v minulých letech došlo ke vzniku organizační složky
s názvem „Sportovní areály města Stochova (SAMS)“. Následně došlo
k rozhodnutí začlenit do této složky také tenisový areál (tj. tenisové kurty
a budovu č.p. 530). K tomuto rozhodnutí došlo v roce 2011. Do této doby
měl výše uvedený tenisový areál pronajatý Tenisový klub Stochov. Roční
nájemné, které klub platil městu, činilo 24.000 Kč. Tenisový klub měl dle
tehdy platné smlouvy možnost získat prostředky na svojí činnost včetně
práce s mládeží tím, že měl možnost nabízet občerstvení v prostorách
klubovny a dále ubytování v prostorách prvního nadzemního podlaží
budovy č.p. 530. Služby spojené s užíváním předmětu nájmu (tj. el. energie, vodné, stočné) hradil v této době tenisový klub ze svého (město se
finančně nepodílelo). Stejně tak hradil klub ze svého údržbu celého areálu. Pro snadnější orientaci v číslech uvádím, že např. v roce 2014 bylo
v rámci areálu tenisových kurtů zaplaceno za vodné a stočné celkem
26.797 Kč, za elektřinu 95.412,30 Kč, jsou zde však další a další náklady
(např. každoroční nákup antuky, práce spojené s přípravou kurtů na sezónu, sekání trávy, údržba stromků, pravidelné stavební práce a údržba
na objektu budovy č.p. 530 a v rámci celého areálu tenisu, nákup mycích
a čistících prostředků, praní ložního prádla, zajištění pravidelného úklidu,
v neposlední řadě mzdové náklady…). Pokud výše uvedené shrnu, město mělo zajištěn příjem za pronájem areálu, ostatní nutné výdaje hradil
tenisový klub ze svého a na oplátku měl možnost své výdaje z části pokrýt z výše uvedených příjmů. Ke konci roku 2011 se však situace změnila. Tenisový klub dostal výpověď a opustil pronajaté prostory. Ve sportovních areálech vznikla tzv. „hospodářská činnost“ (tj. ubytovna + provozovna občerstvení) a všechny výše uvedené výdaje začalo hradit město ze
svého. Ano, město mělo nově možnost ukázat, jak umí zajistit výše uvedené činnosti úsporněji. V měsíci únoru letošního roku jsem požádal,
finanční odbor MěÚ Stochov, o předložení výkazů zisků a ztrát za roky
2012, 2013, 2014, abychom měli možnost ověřit, jak se ve skutečnosti
věci mají. Hospodářský výsledek za výše uvedené roky je ztráta ve výši
174.853 Kč (data jsou k nahlédnutí u mě v kanceláři). Toť údaj, který
jasně svědčí proti názoru některých spoluobčanů o tom, jak výhodné je
provozovat tenisové kurty. Tato ztráta však není konečná, je nutné započítat další činnosti, které byly nákladově zařazeny nikoliv do hospodářské
činnosti, ale přímo do činnosti samotných sportovních areálů (např. spotřebovaná voda či elektřina při provozu tenisových kurtů, nákup antuky,
náklady na praní ložního prádla…). Pokud máme postupovat s péčí řádného hospodáře, tak jak ukládá zákon o obcích, je nutné pokusit se dostat ze stavu, který byl nešťastně v předchozích letech nastaven.

SLEVOVÉ TORNÁDO
POKRAČUJEME I V DUBNU

BOWLING
pondělí – pátek (10:00 – 16:00)
za 99,- Kč/hodina/dráha

SQUASH
pondělí – pátek (10:00 – 16:00)
za 99,- Kč/hodina/kurt
sobota, neděle, svátek (16:00 – 22:00)
za 149,- Kč/hodina/kurt
SLEVA 10% na permanentky zakoupené
v měsíci DUBNU
platí pro SQUASH, BADMINTON, BOWLING
REZERVACE na www.sportstochov.cz,
na tel. čísle 725 422 146 nebo osobně
na recepci sportovní haly.

Sběr velkoobjemového odpadu
TS Stochov, s.r.o. nabízí pravidelný sběr velkoobjemového odpadu do přistavených sběrných kontejnerů, který se
koná každý týden, a to v těchto časech a místech:

První sobota v měsíci - Čelechovice, u prodejny
Druhá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic
Dlážděná x J. A. Komenského)

Třetí sobota v měsíci - Slovanka, ul. Lánská - střed
Čtvrtá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic
Hornická x Školní)

KRÁSNÉ VELIKONOCE a přicházející jaro
přeje všem sousedům
za celé hnutí PRO ROZVOJ STOCHOVA
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov

V případě páté soboty - Honice, u obchodu
Sběr se koná vždy od 9,00 - 11,00 hod. pod
dozorem pracovníka TS Stochov.
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dne 23.3.2015 se komise věnovala čistotě
města a na jednání pozvala ředitele společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. pana
Luboše Švihlíka.
Dlouhodobě nebyla řešena koncepce technických služeb, z tohoto důvodu jsme chtěli
slyšet, jakou představu o chodu této společnosti
má nový pan ředitel. Představil nám své záměry. Vyslechl dotazy členů komise a odpověděl
na vše co nás zajímalo.
Do Velikonoc by měly být upraveny oba dva
hřbitovy, které na katastru města jsou.
Provádí se pravidelný ranní úklid města. Technické služby provedou inventarizaci odpadkových košů a laviček. Zřejmě dojde k přemístění,
kde jsou tyto prvky nevyužívané a doplnění,
kde jsou potřeba. Největší bolestí našeho
města je venčení pejsků na veřejné zeleni
a komunikacích, kde se majitelé zásadně při
konání potřeby svého miláčka otáčejí, zavazují
si botu a podobně. Když si někdo pořídí takovéhoto společníka, měl by si po něm uklidit

a neobtěžovat tím ostatní lidi, kteří tuto
náklonnost ke zvířatům nemají. Možná, že
by některá maminka vzala ráda děti na trávník a chtěla by si zde sednout a posvačit,
ne všichni mají zahrádku na piknik v trávě.

Vážení pejskaři, buďte ohleduplní.
V infocentru máte k vyzvednutí sáčky, nebo
určitě každý si s sebou může nosit igelitový
sáček v kapse. Městská policie znovu bude
provádět kontroly. Je místní vyhláška, která
zakazuje volné pobíhání psů a za znečištění
veřejného prostranství jsou zde finanční
postihy.
Znovu se zavedl svoz velkoobjemového
odpadu z jednotlivých částí města . Informace o termínech je na stránkách města i městského časopisu. Stejně tak je možné tento
velkoobjemový odpad každý den dopravit do
společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.
v Honicích.
Řešili jsme vznikající černou skládku na
pozemku a volný přístup do budovy bývalé-

ho „Centrálu“. Bohužel
budova
a přilehlý pozemek je majetkem soukromé osoby. Požadavek na zabezpečení budovy a úklid skládky byl
předán na správní odbor města
Stochov.
Členové komise provedou na katastru aktualizaci kontejnerů na tříděný odpad. Řešíme také kontejnery na
papír v okolí náměstí.
Komise životního prostředí vyhlašuje anketu ,,Bezpečná cesta do
školy“. Anketa bude v Základní škole
Stochov formou letáků. Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby cesta do
školy jejich dětí byla co nejméně
problematická, o vyplnění této ankety.
Po vyhodnocení budeme informovat
nejenom o výsledcích ankety, ale
také o opatření.
Za Komisi životního prostředí
B. Chytrá

TŘÍDÍME ODPAD
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s novelou zákona o odpadech
bylo nutné provést novelu obecně závazné
vyhlášky (OZV) o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Stochova.
Novela č. 229/2014 stanovuje povinnost
zajistit místa pro oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla,
a nově kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Kovy (celoročně) a bio odpad (duben až
říjen) můžete odkládat ve sběrném dvoře ve
společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.
v Honicích, a to pondělí – pátek v letním
období (duben-říjen)- 6,00 - 14,30 hod,
v zimním období (listopad- březen) - 7,0015,30 hod.
Veškeré informace naleznete na stránkách
města www.stochov.cz. v rubrice „Odpadové
hospodářství“ (např. mapu s aktuálním rozmístěním jednotlivých kontejnerů na tříděný
odpad, svozový kalendář bio odpadu atd.).
A jen pro připomenutí, jak odpad třídit:
Modrý kontejner je na papír – PATŘÍ
sem například časopisy, noviny, sešity,

krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy (bez vazby, pouze vnitřky).
Do modrého kontejneru NEPATŘÍ uhlový,
mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Žlutý kontejner je na plast - PATŘÍ sem
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem NEPATŘÍ mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
Zelený kontejner na sklo - PATŘÍ sem
barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Pokud
jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné. Můžeme vhazovat také tabulové
sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Do těchto nádob NEPATŘÍ keramika,

porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.
Červený kontejner na elektroodpad – drobné elektrospotřebiče (např.
žehličky, fény, mobilní telefony, ale
také baterie)
Zelenočervený kontejner na textil, obuv a hračky – vše vyprané
nebo umyté
Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Ivana Dvořáková

MO ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE S MĚSTSKÝM ÚŘADEM
STOCHOV A S PARTNERY
POŘÁDÁ

POSEZENÍ S PŘÁTELI
Dne 12.4. 2015 od 14,00 - 18,00
v předsálí KD Stochov.
Přijďte se pobavit, zatančit si
a zazpívat s HAPPY BANDEM.
Tombola vítána. Vstupné 50,-Kč
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Z Římskokatolické farnos( Smečno, při kostele Svatého Václava ve Stochově
Velikonoční obřady
Květná neděle (připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma). Šestá neděle
postní má v misále název: "Květná neděle o utrpení Páně". Tímto názvem je naznačen
hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno
velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení
a smrt (četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakterizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je základem křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo jen
oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtvých.
Zelený čtvrtek – mše svatá o večeři Páně: Vstupujeme do nejposvátnější části liturgického roku, do velikonočního třídení, které začíná nyní o večerní mši na Zelený čtvrtek. Je
to oslava velikonočního tajemství Kristova, jeho utrpení a vzkříšení. Večerní bohoslužba
má tři části: 1. Na památku Poslední večeře Ježíšovy se slaví mše svatá. Službu lásky
Kristovy nám připomene obřad umývání nohou. 2. Odchod Ježíšův do Getsemanské zahrady znázorňuje přenesení Nejsvětější svátosti na boční oltář. 3. Svůj vztah k trpícímu
Kristu chceme vyjádřit adorací. Opuštěnost Ježíše v Getsemanech připomíná obnažení
oltářů.
Velkopáteční obřady: Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo umučení. Nemyslíme na
ně jen se smutkem, ale i s vděčností. Vždyť pro jeho Krev, prolitou na kříži, můžeme dosáhnout odpuštění svých hříchů. Proto na znamení vítězného Kristova utrpení používáme
na Velký pátek roucha červené barvy, barvy mučedníků i barvy královské. Obřady mají tři
části: 1. bohoslužbu slova, kdy si uvědomujeme, že Ježíš musel podstoupit utrpení pro
hříchy všech lidí, a litujeme, že i my jsme k tomu přispěli svými hříchy. 2. uctívání kříže:
Kříž je přinesen ve slavnostním průvodu. Je pro nás znamením spásy: na něm zvítězil
Ježíš nad hříchem a vysvobodil nás z jeho nadvlády. Proto je kříž slavnostně přinášen a
my se klaníme Tomu, kdo na něm zemřel, svému Zachránci a Vykupiteli, Ježíši Kristu.
3. přijímání Těla Kristova: Po uctívání kříže neslavíme jen památku Ježíšovy smrti, ale také
si připomínáme, že byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Přemohl smrt a nám získal
věčný život. Abychom mohli žít na věky, nabízí nám sám sebe v eucharistii: proto jsme i
dnes zváni ke svaté hostině Božího pokrmu.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční vigilie na bílou sobotu: Pro vyvolený
národ byla veliká noc ta, kdy vyšli z egyptského otroctví. Na památku tohoto vysvobození
zabíjeli velikonočního beránka. Pro nás však je nejdůležitější ta noc, kdy Ježíš vstal
z mrtvých. Proto ji nazýváme Velikou nocí. Ona je pro každého z nás nadějí,
i když jsme ohroženi hříchem a smrtí. Slavnost Veliké noci se dělí na čtyři části:
V první, která se nazývá "Slavnost světla", si připomeneme, že vzkříšený Kristus je světlo
světa. Bude požehnán oheň a svíce, kterou v průvodu přineseme k oltáři a zazní velikonoční chvalozpěv. V druhé části nám čtení z Písma svatého ukáže, jak se Bůh stará
o svůj lid, o vyvolený národ ve Starém zákoně a o církev v zákoně Novém. Třetí část tvoří
křestní bohoslužba. Bude posvěcena voda a obnovíme své křestní sliby, svůj vztah k nebeskému Otci. Ve čtvrté části obřadů jsme zváni na společnou hostinu
u Ježíšova stolu.
Neděle zmrtvýchvstání Páně - Dnešní neděle je tou největší a nejvýznamnější nedělí
v celém církevním roce. Oslavujeme Kristovo vzkříšení, které si potom následně o všech
nedělích znovu připomínáme a prožíváme. Je to Slavnost, která nám dává naději do našeho života. Ukazuje, že smrtí se život nekončí, ale že smysl nachází v životě věčném, jež
následuje po naší pozemské smrti. Prázdný hrob, který našli učedníci, jak slyšíme v dnešním evangeliu, je i pro nás velkým tajemstvím. Kříž přes hrob nás vede k radosti, k životu
s Bohem, k životu věčnému.

Je mnoho situací v našem životě, které nechápeme,
a které nepochopíme do konce našeho pozemského
života. Zde však je prostor pro naši víru. Jsme věřící, to
znamená, že v situacích, které nechápeme, protože
neznáme různé okolnosti, nastupuje naše víra. Ne
v osud, ale v to, že Bůh v Ježíši Kristu ve své lásce,
kterou nám všem dokázal na kříži, pokračuje a každou,
třeba i velice těžkou naši situaci zná a je ochoten pomoci. Čeká jen na to, zda tuto důvěru v něj vložíme, a tak
dokážeme naši víru ne v sebe, ale v Něj.
Pohleď, to je ta noc, o které je psáno: Noc jako den se
rozjasní. Zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci.
Z velikonočního chvalozpěvu Exsultet převzato a upraveno z www.pastorace.cz

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00
29.3. Květná neděle – 9.30 hodin - mše svatá se svěcením
ratolestí
9.4. 2015 – 17:00 – mše svatá za obnovu farnosti s novénou
ke Svatému Václavu

Velikonoční obřady na Zelený čtvrtek, Velký pátek
a Bílou sobotu probíhají ve Smečně:
2.4. Zelený čtvrtek
3.4. Velký pátek

- mše svatá - 18.00
- křížová cesta 17.30
- obřady - 18.00
5.4. Bílá sobota
- obřady Velikonoční vigilie - 19.37
odjezdy autobusů do Smečna ze Stochova u kostela:
Zelený čtvrtek
- 17.40
Velký pátek
- 17.10
Bílá sobota
- 19.10

Velikonoční mše svaté na Stochově:
6.4. Hod Boží velikonoční
7.4. Pondělí velikonoční

- 9.30
- 9.30

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
4/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 3. 4. 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, 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.
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
v minulém vydání jsem přislíbil, že
vás budu informovat o výsledcích měření hlukové zátěže, která vzniká provozem kotelen ve Stochově. Měření
prováděl odbor hygieny práce příslušné hygienické stanice Kladno a výsledek byl pod hranicí přípustné výše
hlukové zátěže. Hlučnost tedy neobtěžuje občany Stochova a ani obsluha
kotelen není prací v tomto prostředí
ohrožena.

Rovněž v minulém příspěvku jsem
zmínil nutnost provedení výměny části
odtahové cesty z prostoru velké kogenerační jednotky na kotelně K1. Akci
realizovala firma KAPAMONT Libušín
ve spolupráci s TS Stochov, s.r.o. dne
5.3.2015, a lze konstatovat, že po osazení nové části odtahového komína
funguje celý systém bez závad.
Počínaje druhou polovinou měsíce
března začínáme provádět čištění
a revizní prohlídky deskových výměníků

tepla v domovních VS. Vzhledem
k počtu stanic tato akce potrvá až do
konce měsíce května. Jedná se
o nutnou periodickou prověrku, díky
níž se nám daří udržovat zařízení
plně funkční. Po dobu čištění a kontrol může docházet k menším
výpadkům v dodávce tepla, za což se
omlouváme. O provádění čištění
a revizí budete informováni vývěskou
na příslušném domě.
Foubík Ladislav, vedoucí provozu
Stochov ITES spol. s r.o.

A4 Papír-Hračky

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

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
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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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu a paní starostce Mgr. M. Becherové, p. Bradáčové za Český červený kříž, mojí rodině,
bývalým kolegyním a všem známým za
milá blahopřání a dárky k mým osmdesátinám.
Alena Vágnerová
Děkujeme místní organizaci KSČM za
příjemné odpoledne s hudbou a občerstvením, které uspořádala k MDŽ.
p. Doudová, p. Voláková, p. Antošková
Manželé Josef a Věra Hřebíkovi
srdečně děkují Městskému úřadu Stochov za velmi pěkné blahopřání k naší
„diamantové svatbě“. Nejen, že spolu
žijeme jako manželé šedesát let, ale
jsme také těchto šedesát let stochovskými občany.
Děkuji městskému úřadu a svazu
invalidů za blahopřání a dárky k mým
narozeninám.
Marie Lincová
Manželé Jana a Antonín Melenovi
děkují za blahopřání a dárek k narozeninám, starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež a seniory.
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově
a paní starostce Mgr. Becherové za
přání k mým narozeninám. Velice mě
potěšilo.
Milena Odehnalová

VZPOMÍNKA
Dne 12.4. 2015 tomu bude 7 let od
úmrtí přítele Jana Jirky. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Přítelkyně Milena

ŠACHY STOCHOV
Máme za sebou deváté kolo naší soutěže, a musím se pochlubit, že se nám podařilo přehrát soupeře, a to 4 : 1. K tomu
ještě musím dodat, že s pomocí šachistů z Lán, kteří porazili
družstvo Buštěhradu C, které bylo před námi, jsme se opět
vyhoupli na první místo v tabulce. Hráli jsme proti družstvu
Buštěhradu E, a to takto: Na prvních dvou šachovnicích pan
Červenka i pan Kabát uhráli remizu. Na třetím postu pan Tůma
uhrál první bod, na čtvrté a páté šachovnici pan Mrnka a pan
Vataha zvítězili také, takže spokojenost náramná. Ještě máme
však jednu dobrou zprávu, které si ceníme nejvíce, a to že se v
klubovně objevila první vlaštovka z řad mládeže, malá Anetka.
Doufáme, že není poslední, a že přijdou i další.
Se šachovým pozdravem zdraví Tůma a Zoula

Průběžné pořadí po 9. kole
Poř. Družstvo
1 ŠO Stochov

Part.

+

=

-

MP3

Body

9

6

0

3

18

28,5

2 Sokol Buštěhrad C

8

6

0

2

18

26,5

3 TJ Sokol Lány

8

6

0

2

18

21,5

4 TJ AERO Odolena Voda B

8

5

1

2

16

24,0

5 ŠK Liběhrad Libčice B

8

4

1

3

13

20,5

6 ŠO TP NOVA Kladno B

8

4

1

3

13

19,5

7 Caissa Úholičky D

8

3

0

5

9

16,0

8 Sokol Buštěhrad D

8

2

1

5

7

18,5

9 ŠK Velvary B

9

2

1

6

7

18,0

10 Sokol Buštěhrad E

8

2

1

5

7

16,5

11 ŠK Kralupy D

8

2

0

6

6

15,5
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PŘESPOLNÍ BĚH O KRUŠOVICKÝ SOUDEK - 4. část
Přespolní běh O krušovický soudek vstoupil do nového tisíciletí v neděli 30. 4. 2000. Organizátoři KČT Stochov, město Stochov a Královský pivovar
Krušovice se na tento jubilejní ročník pečlivě připravili. Pro všechny účastníky byla připravena, a městem Stochov vydaná, brožurka o historii přespolního
běhu a drobné suvenýry. Závěrem došlo na vyhodnocení těch nejlepších a nejúspěšnějších závodníků ve dvacetileté historii přespolního běhu O krušovický soudek. Věcnými cenami byli oceněni i organizátoři. Bylo vzpomenuto i těch, kteří již nejsou mezi námi a mají velký podíl na zrodu tohoto závodu.
Na tento jubilejní ročník se dostavilo na start rekordních 116 závodníků, z toho devět žen. Škoda jen, že ho již nemohl odstartovat Koloman David, který
pravidelně od roku 1982 výstřelem z pistole posílal závodníky na 20 km trasu. Krátce po odstartování 19. ročníku onemocněl a této nemoci podlehl.
Startovní pistoli převzal jeho syn Jiří David a každým rokem pokračuje dále v rodinné tradici.
Jubilejní ročník nalákal i mne. Doposud jsem absolvoval devět ročníků a ten desátý jsem již ze zdravotních důvodů
nestihl. Rozhodl jsem se přihlásit na tento dvacátý a splnit si svůj cíl. Co však následovalo potom, nepřeji nikomu. Manželka si nejprve myslela, že si dělám legraci, a když zjistila, že to myslím vážně, svolala rodinnou poradu, následovalo přesvědčování, ale vše bylo marné, nenechal jsem se přesvědčit. A tak mne opásali ledvinkou, do ní přidali svačinu, pití a
samozřejmě telefon. Připadal jsem si jako turista připravující se na dlouhou túru. Vydal jsem se do Krušovic. V kopci před
Novým Strašecím jsem pochopil, že tento závod bude nad moje síly. Na občerstvovací stanici jsem už toho měl plné zuby.
Byl jsem rozhodnutý to vzdát – ale sedm km před cílem? Ne, běžel jsem dál, (dalo-li se tomu říci běh), ale vyzvánějící
telefon, který se stále dotazoval, jak jsem na tom, jsem již nezvedal. Radost při doběhnutí do Krušovic, jak moje – mám
desátý ročník, tak kamarádů – že jsem živ a zdráv - byla veliká. A že dosažený čas 2:43:27, byl mým nejhorším, mne
vůbec nezajímalo. Deset ročníků mám a to je důležité. Věděl jsem ale určitě, že toto byl můj ročník poslední. Pamatuji se
na prvá slova po vydechnutí. „Nemohu pochopit, proč ten pivovar postavili tak daleko od Stochova.“ V tomto závodě
museli ze sebe závodníci vydat maximum sil. Po doběhnutí vítěze dvacátého ročníku Josefa Podušky z AC Kablo Kladno
do cíle, bylo naměřeno neuvěřitelných 29°C. Ze zúčastněných devíti žen, byla nejlepší Petra Havlová z Prahy. Ceny těm
nejlepším předal výrobní náměstek pivovaru pan Trifončovský, společně se starostou města Stochova, Ing. Jindřichem Syberou,
a rozhodčími Marii Zýkovou a Alenou Jermanovou.
Závodníci jen pětkrát obdrželi soudek o obsahu třiceti litrů a Královský pivovar Krušovice připravil pro vítěze 21. ročníku soudek padesátilitrový. Přeprava
soudku do místa bydliště je pro majitele někdy dost obtížná, ale ještě nikdo ho neodmítl. Zpět je to jednoduší. Po vyprázdnění ho majitel odevzdá do restaurace v místě bydliště, která mu byla určena. Jednou vyhrál soudek o obsahu 30 l závodník, jehož bydliště bylo v Praze, na studentské koleji. Donesl ho
jen do vrátnice, kde byl zastaven a okamžitě vykázán. Bylo mu řečeno, že alkohol na koleje nepatří. Marné bylo vysvětlování, že je to cena, kterou vyhrál
v běžeckém závodě. Nepomohlo ani kamarádovo dosvědčení. A tak soudek musel putovat do blízké restaurace.
Pravé aprílové počasí po celý měsíc duben, kdy pršelo a dokonce poletoval sníh, nás trochu vystrašilo. Přijde dostatek závodníků na start 22. ročníku?
Ale přesto, že bylo chladno, trasa přespolního běhu na polních cestách rozbahněná, lesní úseky pod vodou, dostavilo se k prezentaci do stochovské sokolovny, rekordních 140 závodníků. Spadané větve a polámané stromy jsme odstranili, ale s vodou a blátem se nedalo nic dělat. Polní cesta před Novým
Strašecím byla kluzká, až nebezpečná. Tři běžci závod nedokončili a nebylo se čemu divit. Jedním z nich byl i dosavadní držitel traťového rekordu, reprezentant Jirka Čivrný z Liberce, který prohlásil, že trať byla velmi těžká, za což ale pořadatelé nemohou. Tento jeden
z nejtěžších ročníků vyhrál opět, reprezentant České republiky a mistr Evropy v běhu do vrchu, Richard Pleticha z Kadaně.
Prvně vyhrál v roce 2003, v roce 2004 skončil na čtvrtém místě a pak od roku 2005 si odvezl soudek ještě šestkrát. Úspěšný, co do počtu vítězství byli také Kladeňáci Jirka Klasnil, ten zvítězil čtyřikrát a Metod Fikes třikrát. Nejlepší z žen je doposud Petra Havlová z Kladna, čtyři vítězství a Miroslava Pláničková z Mariánských Lázní zvítězila třikrát. I v tomto ročníku
excelovaly ženy. Na start jich přišlo rekordních osmnáct a takto dokázaly, že Krušovický soudek je oblíben i u něžného
pohlaví. Dvěma z nich, české reprezentantce z USK Praha Janě Klimešové a Radce Holubové z AC Kablo Kladno, se
povedlo překonat traťový rekord žen Petry Havlové z roku 1999. Dá se říci, že stálou účastnicí Krušovického soudku je
Jana Požgayová z AVC Praha. Ze Stochova do Krušovic se vydala již dvaadvacetkrát a věřím, že tato závodnice, která
v letošním roce oslaví šedesáté narozeniny, bude opět stát na startovní čáře. Ani muži nestárnou. V kategorii mužů nad 60
a dnes i 70 let je stálá účast okolo patnácti závodníků. Mezi ty nejstarší, kteří si soudek zaběhli, patří Ivan Pacner, (76 let),
František Mirovský, Láďa Tlustý a Jan Merunka, všichni 75 let. Doposud nejstarším účastníkem se ale stal Karel Hladík
z Příbrami, kterému bylo při první účasti na Krušovickém soudku 79 let a jeho naměřený čas, 2:57:37 je pozoruhodný.
V cíli nám řekl: „ Moc se mi tady líbí a v příštím roce zde oslavím osmdesátiny.“ Krušovický soudek běžel ještě šestkrát, poslední ve svých osmdesáti pěti
letech. Tento havíř z Příbrami uběhl více jak osmdesát maratonů jak u nás, tak převážně v zahraničí.
A léta běží. Blížilo se další kulaté výročí a bylo třeba zajistit vše tak, aby spokojenost byla jak na straně závodníků, tak pořadatelů. Velkým úkolem bylo zajistit sponzory, to se povedlo. Ke Královskému pivovaru Krušovice a
městu Stochov, se přidal ještě Nativel k.s. Stochov a hlavně Středočeská energetická a.s., která nám svým finančním příspěvkem zajistila dotaci ještě do dalších ročníků. Díky těmto sponzorům bylo možné jubilejní 25.
ročník připravit opravdu kvalitně. 130 závodníků bylo připraveno na startovní čáře a mezi nimi reprezentant Miloš
Smrčka, který ve svých jednapadesáti letech zaběhl soudek za 1:13:14 hod., dále reprezentant Richard Pleticha,
ale také Beshir Ervín, Wallenfels Jiří a další kvalitní závodníci. Účast sice pěkná, ale přiznám se, čekali jsme
více. Těsně před startem požádal o slovo Zdeněk Kučera z Maratonu Kladno a řekl:“ Dovolte mi toto malé zdržení a prosím Vaška Čížka, aby přišel sem mezi nás.“ Potom následovala milá slova na moji osobu, poděkování za
úspěšné organizování PB O krušovický soudek, popřál hodně elánu do dalších ročníků a předal mi obraz od
populárního ilustrátora a malíře Petra Urbana. Moc mne to potěšilo.
Pokračování příště. Václav Čížek
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SPORT VE MĚSTĚ ….
Zdravíme všechny přátele (i nepřátele) sportu!
Pořád ještě váháte, jestli začít s nějakým tím pohybem:)? A co třeba
bojový sport jako kondiční trénink? Ve FITKU jsme rozjeli pár nových
tréninků, proběhl „Stochovský NINJA 2015“, prostě stále se něco děje :), sledujte náš web a facebook, přidáme videa… a příště se těšíme i
na vaši účast :) !!!
Kolik vám je? Třicet? Čtyřicet? Možná i víc? Stoupnout si před zrcadlo začíná být trestem; váha už neukazuje míň ani při nahýbání se do všech možných stran; pásek u kalhot už břicho nestáhne a červená barva v obličeji
nesignalizuje stud, nýbrž těch pár schodů, které jste zdolali před dobrou
minutou; svaly jako Mr. (Mrs.) Olympia nepotřebujete, ale při pohledu na
své pohublé ruce si říkáte, že trochu svalů by neuškodilo… Co s tím? Běhání vás nebaví, posilovnu odmítáte, kdybyste chtěli hrát fotbal nebo basket,
závodně už to nepůjde, vlak už dávno ujel. Donutit kamarády ke společnému tréninku znamená zařídit tělocvičnu a domluvit všechny hráče. Brzy
dojdete k závěru, že poslechnout si desetkrát za sebou „nemám čas“ zvládne snad jen školený telefonní operátor. Zbývá aerobic, jóga, trampolíny,
squash a další a další aktivity, které vám ale nic neříkají a nepomůže ani
představa obdivných pohledů ostatních, až vylezete v létě v novém tričku,
které zvýrazní vaši „novou“ vymakanou postavu :)…
No a co bojové sporty?... Tady je pár důvodů, proč by mohly ve výběru vyhrát :)
Důvod č. 1: JEDNODUCHOST
I když se to nezdá, není nic jednoduššího než si jít zatrénovat bojový sport najdete fitko (třeba to naše :)), zjistíte lekce pro začátečníky a přijdete. Dobrý trenér se zeptá na vaše zkušenosti a podle toho vám přizpůsobí program. Žádné registrace, žádné závazné termíny na objednávku, zaplatíte
a cvičíte. Je to snadnější než si koupit další dávku kalorií v cukrárně.
Důvod č. 2: ATRAKTIVITA
Proč si to nepřiznat, bojové sporty jsou pro řadu lidí zkrátka přitažlivější než
ostatní sporty a nemusíme ani říkat proč. Miliardy vydělané filmovým průmyslem mluví za vše.
Důvod č. 3: EFEKT
Bojové sporty jsou rychlou cestou, jak si vybudovat fyzickou kondici, shodit
ze sebe nějaké sádlo a celkově přiblížit postavu ideálu, na který tajně koukáte v časopisu :). Zlepšená obratnost, reflexy a motorika jsou bonusem.
A určitě vám časem přibude i nějaké to kilo svalů navíc.
Důvod č. 4: PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
Najdou se situace, kdy se hodí vědět, jak se ubránit před agresorem. Každý
rozumný trenér vám řekne, že nejdřív je potřeba se z problémů zkusit vymluvit a pak utéct. Nebo naopak :). Ze střetnutí na ulici nevyjde žádný vítěz;
jen zranění lidé, ale nebudeme si lhát, může dojít na lámání chleba a zákon
nezákon, člověk je vždycky radši ten, kdo na konci stojí na nohách. Většinou ale stejně stačí tvrdým tréninkem nabytá sebejistota, kterou chytrý rváč
vycítí a stáhne se. Hloupých rváčů jsou plné nemocnice a hřbitovy.
A tady jsou odpovědi na ty nejčastěji slýchané otázky:
Otázka č. 1: NEUBLÍŽÍM SI?
Všechny ty filmy ve Vás musí zákonitě vyvolat představu, že na konci tréninku bojového sportu se jde půlka cvičenců vyzvracet, zatímco druhá se
nechává sešít a zastavuje krvácení z nosu. Tak takhle ne. Se sparingem
(tedy s tréninkovým soubojem) začnete, až si vytvoříte základy, naučíte se,
jak stát, jak se pohybovat, jak fungují techniky. A ani potom do boje :) nemusíte jít, pokud nebudete chtít. A co se týče rizika zranění ze samotného
sportu, je stejné jako při každé pohybové aktivitě. I na procházce důchodovým tempem můžete špatně došlápnout a zlomit si nohu.

Sport Hala Stochov - 774 339 449 info 777 828 656
www.fitness-kickbox.cz
Otázka č. 2: JSEM SPORTOVNĚ NEŠIKOVNÝ. NEBUDU ZA
PITOMCE?
Ne, nebojte se. Podobných nadšenců, kteří dostali do vínku
spíše touhu než talent, je většina. Možná Vám to ze začátku
nepůjde, možná to potrvá měsíce, než se naučíte složitější věc,
možná Vás to bude štvát. Ale pokud všechno zabalíte jen proto, že Vám to nejde, tak to moc daleko nedotáhnete v ničem,
že? Stačí jen nebát se a chtít.
Otázka č. 3: NIKDY JSEM NEDĚLAL ŽÁDNÝ BOJOVÝ
SPORT A NEMÁM FYZIČKU. NEBUDE TOHO NA MĚ PŘÍLIŠ?
Pokud je bojový sport Vaše první setkání se sportem, ničemu
to nevadí. Tak jako tak je jisté, že ze začátku pro Vás bude
každý trénink namáhavý, tričko propotíte a občas Vám dojde
dech i síla. Nový Rocky nedřímá v každém z nás. Ale tím, že
jste na trénink přišli, dáváte najevo, že na sobě chcete makat.
Odpočívat jste mohli i doma a zadarmo, ne?
Otázka č. 4: ASI NEDOKÁŽU NIKOHO UDEŘIT, ALE BOJOVÝ SPORT MĚ LÁKÁ. CO S TÍM?
Pak se na něj musíte naučit dívat opravdu jen jako na sport.
Trefit soupeře dobrým technickým zásahem nemá pro bojovníka hlubší význam než vstřelení gólu nebo smeč ve volejbale.
Lidé, kteří si přišli léčit své duševní problémy a komplexy, na
trénink nepatří - a obvykle si to sami rychle uvědomí. Pamatujte si - Vaším cílem není zbít protivníka a těšit se z jeho bolesti. Vaším cílem je být lepší a šikovnější než on. Stejně jako
v každém jiném sportu. Zkrátka a dobře, není třeba vytvářet
kolem bojových sportů auru nedosažitelnosti. Zase tak moc se
od nedělního bowlingu neliší :)… přijdete, zacvičíte si a uvidíte,
zda je to „to pravé“. Když ne, prostě příště půjdete zase na
tenis.
Všichni známe lidovou moudrost, když nejde o život, jde o…
nic…:)
KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY – KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.
ZAVOLEJTE – napište - SLEDUJTE náš WEB, FACEBOOK, NÁSTĚNKU. Tak, vážení přátelé (i nepřátelé) sportu, TĚŠÍME SE NA
VÁS !!! SPORTU ZDAR, KICKBOXU zvlášť :) za FITKO Carrie.

Jsme na webu:
www.stochov.cz

KAMARÁDI STOCHOV
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
KČT pořádá 41. ročník turistického pochodu a cyklojízdy

ZE STOCHOVA DO KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ
akce se koná 11.4. 2015
START A CÍL - kino Stochov 7,00 - 17,00 hod.
TRASY—13, 14, 22, 31 a 38 km
STARTOVNÉ—25,-Kč
CYKLO - násobky pěších tras, nebo vlastní
ODMĚNA - razítka IVV pěší a cyklo, diplom
Pochod je zařazen do kalendáře pochodu IVV a do programů
Dvoustovka a Vystup na svůj vrchol. Během pochodu
je možnost si projít příměstskou trasu IVV Okolím
města Stochov - 28 km. V cíli je zajištěno občerstvení
a prodej turistických suvenýrů.
Informace J. Karlovský, V. Ulmana 48, 273 03 Stochov,
tel.: 702 455 919, e - mail: dalkoplaz.jozka@seznam.cz
Na vaši účast se těší pořadatelé.
Dále KČT pořádá v sobotu 2.5. 2015 35. ročník turistického
pochodu KRUŠOVICKÝ VEJŠLAP
START - 7,00 - 10,00 hod. od Kulturního domu ve Stochově
7,00 - 9,00 hod. Nové Strašecí od polikliniky
TRASY - Stochov 20, 24, a 30 km / Nové Strašecí 12 a 18 km
CÍL - restaurace U Banků - Lužná u Rakovníka do 17,00 hod.
Součástí akce jsou i trasy pro cyklisty. Odměna diplom,
razítka IVV pěší + cyklo. K pochodu je vydán odznak, který
bude v prodeji za 30,-Kč. Občerstvení z vlastních zásob nebo
v restauraci na trase. Případné informace - J. Karlovský,
V. Ulmana 48, 273 03 Stochov, tel.: 702 455 919,
e - mail: dalkoplaz.jozka@seznam.cz
Na vaši účast se těší pořadatelé.

