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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Vážení občané, je až neuvěřitelné, že se ocitáme
téměř na konci školního
roku. Poohlédněme se za
měsícem květnem, popř.
dubnem, který byl bohatý
jak na tzv. ,,společenské“
události, tak i na ostatní
aktivity města.

30. května (SO) – proběhla oslava Dne dětí, pořádalo město ve spolupráci s Kamarády.

7. května (ČT) – se uskutečnilo kladení věnců, kytic,
k uctění památky obětí 2. sv. války (Smetanovy sady,
Honice, Čelechovice)

V dubnu byly podány např. žádosti o dotace ze
Středočeských fondů z Programu 2015 na akce:

9. května (SO) - semifinále Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu 2015, přičemž město Stochov
obdrželo medaily – cenu za podporu mažoretkového
sportu. Při té příležitosti nás navštívila delegace
z našeho partnerského města Saarwellingenu.

•

Rekonstrukce chodníků a komunikace ul. M.
Majerové Stochov

•

Mistrovství ČR mažoretkovém sportu

•

Svatováclavské posvícení Stochov

•

Revitalizace vnitrobloku F a G

•

Muzeum –Stochov

•

Nákup osobního automobilu

V minulých dnech byla podána žádost o dotaci na
akci ,,Cyklostezka Třešňovka“ z Fondu SFDI, proběhlo výběrové řízení na akci - Trasco 2015, II. etapa,
a jiné.
V termínu od 15. 6.- 18. 6. 2015 se uskuteční na
bl. 39, Mírové náměstí - vzorová výměna výlohy nebytového prostoru, bývalé pekařství, a po té budou
následovat další výměny výloh NP v bloku 39.

M. Becherová, starostka města
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
V tomto čísle pravidelného měsíčníku jsem se
rozhodl napsat pár řádků o dalších pracích provedených v uplynulém období na bytových domech
ve vlastnictví města Stochova. V měsících dubnu
a květnu letošního roku byla provedena výměna
svítidel bloku č. 44. Na další týdny připravujeme
vymalování společných prostor v tomto domě.
V současné době probíhá výběrové řízení na
druhou etapu výměny zastaralého regulačního a měřícího otopného systému
„TRASCO“ (v některých domech až 18 let starý). Tato výměna se týká následujících čísel popisných (Hornická 310-314, 338-340, 341-343, Švermova 331
-332,333-334, Dukelská 335-337, U Stadionu 344-346, 380-383).
Za uplynulé dva měsíce byla taktéž provedena výměna stoupacích rozvodů
celkem ve 12 bytech. Nadále provádíme běžné opravy, jako jsou výměna
vnitřního zařízení v jednotlivých bytech, opravy střech, proplachy kanalizací,
opravy ve volných bytech, atd…
Taktéž tým složený z celkem 6 pracovníků organizační složky Sportovní
areály města Stochova nezahálí. V posledních měsících jsme spolupořádali
akce jako jsou semifinálové kolo Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a 6.
ročník Přeboru České republiky stavebních škol v IN-LINE bruslení.
V současném období se zaměřujeme na provedení kontrol a ročních revizí
městských dětských hřišť, jejichž správu a údržbu zajišťujeme. Například hřiště na Slovance jsme převzali ve velice zanedbaném stavu, ačkoliv se pravidel-

ně v provozní knize po dobu několika let objevuje stav
„bez závad“. Pro mě nepochopitelný stav. Pracujeme na
odstranění zjištěných závad. Zde je nutné podotknout, že
se potýkáme s velkou mírou vandalismu, která se opakuje
v pravidelných intervalech. Jeden den odstraníme závady
a za další tři dny je hřiště (např. SKATE PARK) ve stejně
zoufalém stavu. Požádal jsem o součinnost městskou
policii a v případě zjištění pachatelů vandalismu budeme
důrazně uplatňovat všech legálních prostředků k náhradě
vzniklých škod. Zde bych chtěl apelovat na všechny slušné občany města. Oznamte, prosím, městské policii jakoukoliv formu vandalismu, nenechme společně vítězit
těch pár hloupých jedinců nad většinou slušných lidí žijících v našem městě. V dohledné době dojde také
k výměně části podsedáků u houpaček na hřištích (U
Stadionu, Čelechovice a Honice). Reagujeme tak na řadu
dotazů, proč se nemyslelo i na naše nejmenší. Na závěr
vás jen požádám o zvýšenou opatrnost při pohybu na
dětských hřištích z důvodu natěračských prací (čerstvě
natřené herní prvky budou řádně označeny).
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

Galerie 90 - letých
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem dobrým lidem
a především spolku Kamarádi
a dětičkám za krásnou věc, kterou uspořádaly pro našeho syna Lukáška. Moc si tohoto daru vážíme
a věříme, že nám pomůže při
léčbě. Lukášek vás na dálku
všechny moc zdraví.
Benetkovi

Dne 10. 5.
2015 oslavila
94. narozeniny
paní Věra Maierová. K tomuto
významnému
životnímu jubileu
jí popřály starostka města
Mgr. Miloslava Becherová a paní Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví.
Redakce NMS
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „ČELECHOVICE V ČECHÁCH“
V měsíci dubnu jsme
pořádali dvě akce. 18.4.
Akce Ukliď Česko.
Byl to úklid odpadků na
cyklostezce z Čelechovic
do Kačice. To jsme si tedy
mysleli, ale hned pod
cestou mezi posledním
domem obce a chatovou
osadou jsme narazili na
černou skládku, která byla
částečně zahrnuta zeminou. Takže velké množství letitých netříděných
odpadků naplnilo několik multikar.
Potom jsme pokračovali ve
vytyčeném směru. Sebrali jsme
jen viditelné odpadky. Totiž
další černá skládka je na hranici
mezi Čelechovicemi a Kačicí.
Ale protože je velice zarostlá,
nebylo možné vše odklidit .
Pamatuji si z dřívější doby, že
zde vyčníval pěkný kus skalky.
Bohužel lhostejnost lidí tuto pěknou přírodní lokalitu zdevastovala a příroda jakoby studem vše zakryla ostružinami a kopřivami. Rostlinami, které
každého od tohoto místa odradí.

Asi není v silách našeho sdružení uklidit vše, co lidé do
přírody za léta nanosili. Jak je možné, že to lidem nevadí,
že nechají dětem takové zamořené prostředí? Jak je možné, že to nikdo nevidí? Nebo to vidí a mlčí?
Město dělá maximum pro to, aby lidé mohli odpadky
třídit, jsou pravidelné svozy velkoobjemového odpadu a
navíc je možnost do Honic vetší kusy zatím bezplatně
odvézt.
Navíc nyní Technické služby na jaře a na podzim vyhlašují sběr pneumatik a sběr nebezpečného odpadu, jakými
jsou akumulátory, zářivkové trubice a plechovky od barev.
Další akcí byla příjemnější záležitost a tou byla Filipojakubská noc.
Pro děti byla připravena cesta lesem za pohádkovými
postavami. Večer byla zapálena vatra a ukončením akce
bylo opékání buřtů.
Účast byla veliká a děti byly spokojené. Díky všem, kteří
se aktivně účastnili.
Za OS Čelechovice B. Chytrá
Vítáme všechny zájemce, kteří by se chtěli přihlásit do
občanského sdružení.
V našem sdružení je možná realizace všech reálných
nápadů, hlavně pro děti a mládež. Na internetových stránkách celechovice.eu se každý může podívat na naše akce
v minulosti.

TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV s.r.o.
VÁ ŽE N Í

O B Č A N É

K 31. 8. 2015 PRODEJNA TECHNICKÝCH SLUŽEB STOCHOV KONČÍ S PRODEJEM SORTIMENTU
DOMÁCÍCH POTŘEB, KOVOMATU A ELEKTRA.
PRODEJ V ODDĚLENÍ KVĚTIN A DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁN.
TĚŠÍME SE NA VÁS NA NOVÉ ADRESE A JEŠTĚ V KRÁSNĚJŠÍM KVĚTINÁŘSTVÍ.
POZOR!
UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE DOJDE K VÝPRODEJI DOMÁCÍCH POTŘEB. KOVOMATU A ELEKTRA VE
VÝŠI 30%, A TO OD 29 .6. 2015 DO VYPRODÁNÍ SORTIMENTU.
PRODEJNÍ DOBA V OBDOBÍ ČERVEN – SRPEN 2015
• OD 1.6.2015 DO 20.6.2015 ZAVŘENO – INVENTURA
OD 22.6.2015 DO 26.6.2015 OTEVŘENO POUZE KVĚTINÁŘSTVÍ S DÁRKOVÝMI PŘEDMĚTY,
A TO OD 7,30 hod – 15,00 hod .
OD 29.6.2015 DO 31.8.2015 SOBOTY ZAVŘENO A PRODEJNÍ DOBA JE OD 8,30-12,00hod, DÁLE PAK
OD 12,30-16,30hod.
Vedení TS Stochov, s.r.o.
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV s.r.o.
Čtvrtina spotřebičů stále není
kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním
z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při
neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní
prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo
například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu
2014 objeveno devět nekompletních zařízení.

Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor,
jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.

Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem
ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční
prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně:
„Nekompletním elektrozařízením se rozumí
elektrozařízení bez technologických částí,
které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“
Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil
schématem nekompletnosti dodaným na
všechna smluvní místa, ze kterého je patrné,

Sběr velkoobjemového odpadu
Nabízíme 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 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

•
•

Sběr se koná vždy od 9,00-12,00 h pod dozorem pracovníka TS Stochov.

Dále zajišťujeme sběr velkoobjemového odpadu, zpětný odběr
elektrospotřebičů i starého železa ve sběrném dvoře v Honicích.
Provozní doba je každý všední den od 7,00-15,00h. Prodloužené
jsou středy, kdy sběr probíhá do 17,00h. Dále pak je možné uložit
odpad každou lichou sobotu,
a to od 9,00-12,00h.
PRO OBYVATELE STOCHOVA JE MOŽNOST ULOŽENÍ ODPADU DO
SBĚRNÝCH KONTEJNERŮ ZDARMA!!
Vedení TS Stochov, s.r.o.

o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od
1. 10. 2014. Podle něj „do předání
zpracovateli nesmí být elektrozařízení
nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních
systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče
stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také jako
s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci
zaplatíme sami.
Vedení TS Stochov, s.r.o.

Vážení spoluobčané,
dne 28.5.2015 se stal na parkovišti u náměstí vážný úraz. V té době
pracovník Technických služeb
Stochov, s.r.o., pan Lukáš Blín,
prováděl práce v blízkosti této lokality. Pohotově zareagoval a poskytl silně krvácejícímu muži první
pomoc. Zaškrtil potřebné místo a
vyčkal s vážně zraněným mužem
na příchod lékaře.
Rádi bychom touto cestou panu
Blínovi ještě jednou poděkovali
a jsme potěšeni, že je součástí našeho kolektivu.

Pracovníci
Technických
služeb Stochov,
s.r.o.
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ITES spol. s r.o.
Vyhodnocení topné sezóny
2014 – 2015 ve Stochově
Topná sezona byla zahájena na obou
zdrojích dne 25.9.2014. Od 1.11.2014 byl
provoz uhelné kotelny K353 personálně
zajištěn druhým topičem pro každou směnu, tento stav trval po dobu využívání tří
kotlů, tedy do 30.4.2015.
V provozu Stochov byli pracovníci proškoleni v BOZP a požární ochraně. Ve
všech provozech je vedena a periodicky
kontrolována provozní evidence, zajišťovány kontroly, prohlídky a revize. Rovněž je
kontrolováno používání OOPP tam, kde to
charakter práce vyžaduje.
Během topné sezóny nedošlo k žádnému závažnému výpadku v dodávce tepla.
Jako závažnější odborný zásah bych charakterizoval generální opravu odtahového
ventilátoru kotle č.4 na K353, kterou provedla firma KAPAMONT Libušín v dubnu
2015.
Během topné sezóny byly provedeny
tyto větší akce:
- oprava odtahových cest KJ CAT 1000
- oprava kotle K2 na plynové kotelně.
Z důvodu zateplování domů a relativně
teplého počasí došlo ke stavu, kdy množství vyrobeného tepla bylo historicky (od

r.2005 - zahájení výstavby VS ) nejnižší.
Tímto logicky dochází ke zvýšení jednotkové ceny GJ.
Údaje za období 10/2014-4/2015
Vyrobené ( prodané ) teplo
Z toho z K1
Z toho z K353
Spotřeba plynu na
K1
Spotřeba uhlí na
K353
Odpad ( popel )
z K353
Počet MH na KJ
CAT 1000 I-V/2015

49 878 GJ
35 800 GJ
14 078 GJ
1 566 125 m³
1 421,6 t
101,14 t ( z fa Ekologie Lány )
2 000 MH

Na základě zkušeností z topné sezóny
2013-2014 jsme věnovali zvýšenou pozornost sledování věrohodnosti měřidel tepla
a podařilo se nám v této oblasti dosáhnout
dlouhodobě nejlepšího stavu.
Již v měsících únoru a březnu jsme zahájili periodické chemické čištění deskových
výměníků tepla ( DVT ), které bylo dokončeno v první polovině května 2015. Toto opatření je nutno realizovat vždy jednou za dva
roky z důvodů zajištění kvalitního předání
tepla ze strany dodavatele na stranu odběratele. Pokud by chemické čištění neproběhlo, došlo by k zanášení DVT a posléze

k jejich zničení.
Počínaje dnem 1.6.2015 bude provoz
Stochov zásobován teplem, pro ohřev
teplé pitné vody, vyrobeným na K353 až
do 15.7.2015 včetně. V tomto období
využijeme propoj obou kotelen a budeme
provádět opravy plánované na zdrojích
kotelny K1 ( plynové ).
Počínaje dnem 16.7.2015 dojde ke
změně způsobu dodávky a do propoje
bude dodávat teplo plynová kotelna až
do 31.8.2015 včetně. V tomto období se
budeme věnovat opravám technologie
na zdrojích uhelné kotelny K353. Plán
oprav byl obchodním partnerům zaslán
jako samostatný materiál. Stejně jako
v roce 2014, i pro rok 2015, byl nasmlouván roční projezd motohodin na kogenerační jednotce CAT 1000 – 3000MH/rok.
Ke dni 31.5.2015 máme na tomto zdroji
najeto 2000MH, do konce roku 2015 tedy
bez problému nasmlouvanou hladinu
naplníme i v případě letní odstávky za
účelem standardní údržby.
V době, kdy jedna z kotelen nebude
dodávat teplo do systému, bude její
obsluha pověřena pracemi charakteru
úklidu a drobné údržby.
Foubík Ladislav, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.

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

Pravidelné bohoslužby
v kostele:
Neděle - 9.30 hodin
Čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00
4.6. 2015 – 18:00 – mše svatá za obnovu farnosti s novénou ke Svatému
Václavu
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
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STAROČESKÉ MÁJE

MOTORKÁŘI DĚTEM

Staročeské máje v Čelechovicích
V duchu tance, hudby a zábavy se nesly 16. května Staročeské máje v Čelechovicích. Oslavy započaly vystoupením malých tanečníků
a pokračovaly průvodem doprovázeným hudbou. A aby se páni muzikanti
moc nenadřeli, vezli se na voze taženém koňmi. Těm se průvod zas tak
nelíbil a občas to dávali najevo, ale divoké řehtání jen tematicky dokreslovalo staročeskou atmosféru.
Na čelechovické máje se přijely podívat desítky lidí. Zatímco návštěvníci
se dobře bavili, místní mladá děvčata čekal povinný tanec na návsi. Žádná
svobodná dívka nezůstala v chalupě a musela si střihnout taneček
s chlapcem z průvodu.
Poté se zábava kolem páté hodiny přesunula na místní hřiště, kde došlo
ke kácení májky. Tu přitom museli místní mladíci hlídat celou noc, aby ji
nikdo cizí nestrhl. Když byla májka, či takzvaný král, svržena k zemi, nezadaní chlapci se snažili ukořistit kytici z vrcholu. Podle tradice se ten, který
kytici získá, do roka
ožení. Zda byl toto
důvod, proč se mladíci o kytice prali, těžko říct.
Poté přišlo na řadu losování. Kdokoli si mohl během celého dne koupit lístek a
poté doufat, že zrovna on vyhraje krále. Ten nakonec putoval k místní rodině Štáfků. A když byl program u konce, muselo se vše řádně zapít.
Na zábavu se dostavilo podstatně více lidí, než bylo v průvodu. Od osmi hodin
hrála hudba, tančilo se, pilo a jedlo. Nechyběla ani bohatá tombola a celý večer
hrála kapela Ideal band. Celodenní akci zakončila kulturní vložka, která přišla na
řadu přibližně v deset hodin večer. Kdo byl ještě střízlivý, ocenil vystoupení lánských tanečnic v dobových krojích. Zábava se rozpustila až kolem druhé hodiny
ranní.

Děti si zasoutěžily s motorkáři
Tradičně uspořádalo Mototour Stochov akci s názvem Motorkáři dětem. V prostorách
Bikers Baru Vodárna se tak v sobotu 23. května sešli místní motorkáři, aby všem dětem, které s rodiči přišly, připravili zábavné odpoledne.
Kromě skákacího hradu byly pro děti připravené také soutěže. Za pěkný obrázek,
chůzi na laně či odpalování na baseballovém trenažéru dostali všichni malí účastníci
sladkou odměnu. Připraven pro ně byl i doprovodný program. Děti si tak mohly prohlédnout hasičskou techniku, podívat se na ukázku bojového umění či se svézt na motorkách.
Akce se uskutečnila za
podpory sponzorů a města
Stochova.
Výtěžek z dobrovolného
vstupného byl věnován dětskému domovu ve Stochově.

Text i foto: Gabriela Krejčová
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KRUŠOVICKÝ SOUDEK A VEJŠLAP
Pro Krušovický soudek už po pětatřicáté
Když před pětatřiceti lety pořádal stochovský turista Václav Čížek první přespolní běh O
Krušovický soudek, málokoho by napadlo, že se tato akce stane dlouholetou tradicí. Nyní si
poměrně náročnou trasu ze Stochova do Krušovic nenechají ujít ani profesionální sportovci.
Na 35. ročník Krušovického soudku dorazilo 241 závodníků a první byl v cíli Jan Pokorný z
Prahy. Traťový rekord Jiřího Čivrného z roku 1993 ovšem nepřekonal.
Již 35. ročník dvacetikilometrového závodu odstartoval tradičně od stochovského památného dubu v neděli 26. dubna dopoledne. První závodník proťal pomyslnou cílovou pásku
za 1:12:06, na rekord ztrácel 5 minut a 4 vteřiny.
Rekord nepadl ani v počtu účastníků, těch
dorazilo o 40 méně než v loni. I tak byl organizátor závodu Jan Smital s účastí spokojen.
„Doufal jsem, že překonáme rekord, ale i tak
dorazilo hodně nadšenců,“ řekl po závodě.
Běželo se hned v několika kategoriích. Celkový vítěz Jan Pokorný spadal do kategorie A,
tedy muži do 40 let. Na druhém místě doběhl
Richard Pleticha z kategorie B, tedy 50 až 60
let, a třetí příčku obsadil dokonce jednašedesátiletý Miloš Smrčka. Z celkem 40 žen doběhla
první Ivana Collie z Osečné v čase 1:30:54.
V cíli si mohli všichni zájemci zakoupit tričko s potiskem jubilejního 35. ročníku Krušovického
soudku. Zpoceným závodníkům přišlo stejně vhod jako jejich známým, kteří se přijeli do cíle
podívat. Těsně po vyhlášení všech kategorií byla většina pořádně zmožena. Během závodu
však panovalo příjemné počasí.
Text i foto: Gabriela Krejčová

S kárkou a sudem piva nevynechal ani jeden ročník Krušovického vejšlapu
Před 35 lety se v rámci oslav 400 let založení krušovického pivovaru uskutečnil první
ročník turistického pochodu Krušovický vejšlap, na který přišlo 312 turistů. Kromě diplomu za účast obdržel každý pamětní medaili a drobné občerstvení.
Letošního Krušovického vejšlapu se zúčastnilo celkem 113 turistů, a to z Prahy, Chebu, Olomouce, Rakovníka, Kladna a samozřejmě Stochova a okolí. Ze Stochova, kde si
mohli turisté vybrat jednu z připravených tras ˗ 20, 24 a 30 kilometrové, se vydalo do
cíle v Lužné 91 turistů. Dvě trasy, 12 a 18 km, byly připraveny i pro zájemce z Nového
Strašecí, odkud si vyšláplo do Lužné 22 pochodníků.
Od prvního ročníku, který se šel v roce 1981, se této akce zúčastňuje pravidelně parta
kamarádů ze Stochova v počtu dvanácti až osmnácti lidí. Každým rokem vyrážejí společně s kárkou a na ní mají soudek s pivem. Parta těchto lidí se moc nemění, přesto je
tu dost jedinců, kteří mají v nohách více Krušovických vejšlapů. Jen jeden z nich však
má za sebou všech 35 ročníků.
Václav Čížek ml. byl při tom, když ředitel pivovaru pan Jaroslav Máša věšel na krk pamětní medaile 312 účastníkům 1. ročníku. A tak si
každý rok tuto medaili opět pověsí na krk a pochoduje do Krušovic. Předseda KČT Stochov Josef Karlovský mu předal při této příležitosti
Pamětní list, skleněný Krušovický tuplák a karton piva. Popřál mu hodně zdraví a chuti do dalších ročníků.
V cíli posledního vejšlapu obdržel každý turista diplom a oplatku. Převážná část si zde pochutnávala na vyhlášené klobáse a někteří poté
navštívili zdejší muzeum ČSD. Počasí se vydařilo, a tak spokojenost turistů byla na místě.
Text i foto: Václav Čížek
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VÝSTAVBA SÍDLIŠTĚ
V listopadu 2013 jsem slíbil ve svém
šestém díle pojednání o výstavbě sídliště
pokračování v příštím čísle, jenže to dopadlo jinak, než jsem si představoval. Neustále jsem nemohl dohledat určitá data, vážící
se k výstavbě různých objektů (a kompletně je nemám dosud), takže se k tématu
vracím až nyní a vlastně hlavně proto, že
v červnu uplyne rovných 40 let od zkázy
starého dřevěného kina. Kinu je také věnována dnešní část, konec konců jsem to
v posledním pokračování slíbil. A opět si
nejdříve přečtěme, co o zřízení kina
v našem městě píše kronikář Stanislav
Koula na str. 281 první dílu Pamětní knihy
obce Stochova:
„Ve zdejší obci byla koncem roku
1952 ustavena Osvětová beseda, vedoucím OB byl učitel Jaroslav Šípek. Umístěna byla v přízemí budovy Aloise Jetela
čp. 32, kde bylo zároveň i agitační středisko. Mimo jiných úkolů si OB vytýčila
za hlavní cíl zřídit v obci kino, neboť
občané, hlavně ti noví, na veřejných
schůzích stále po zřízení kina volali.
Za spolupráce ZK ROH na dole Nosek
se podařilo v roce 1953 kino na sídlišti
zřídit, a to ve svobodárně č. 213
v suterénu budovy. Promítačku zapůjčil
Závodní klub ROH. Promítalo se 3x týdně po 6 představeních.“
A na straně str. 285 kronikář pokračuje
podrobněji: „V roce 1956 bylo na sídlišti
zřízeno státní kino, jeho vedoucím se
stal Bohuslav Gottlieb. Promítalo se 4x
týdně.
Je však třeba vylíčit celou historii
zdejšího kina a za jakých okolností
a i potíží vzniklo.
Prvně se začalo promítat v roce 1953
v malé místnosti suterénu budovy svobodárny č. 213. Tato místnost byla asi
pro 30 návštěvníků a kino bylo zřízeno
pomocí dolu Nosek. Promítací přístroje
byly dva, jeden z hornického učeliště a
druhý z dolu Nosek. Oba byly zn. ALMA.
V roce 1954, kdy většina zaměstnanců
Pragostavu přešla stravovat se do závodní jídelny v restauraci RaJ, byly promítací přístroje přestěhovány do bývalé
jejich nepoužívané závodní jídelny. Byl
to sice dřevěný barák postavený
v místě, kde je blok č. 99, ale bylo tam
možno umístit větší počet sedadel
a uspokojit více zájemců.
Začátkem roku 1955, kdy Stochov měl
na 2000 obyvatel postavil důl Nosek na
nátlak svých stochovských zaměstnan-

ců v blízkosti svobodárny č. 213 dřevěnou
nízkou budovu jakých se používalo za
okupace
k hromadnému
ubytování
v pracovních táborech, jejíž větší část
zaujímalo kino. Bylo to provisorní řešení
kulturního zařízení se 170 sedadly.
Koncem roku byly provedeny adaptace
v dřevěném baráku za účelem postavení
zděné kabiny pro promítací přístroje a
skloněné podlahy hlediště. Při tom bylo
současně zřízeno malé jeviště.
Do zděné kabiny byly dodány nové promítací přístroje pro 16 mm film zn. Neopton 1B.
Tato dřevěná budova postrádala sociální
zařízení. Bylo postaveno provisorně venku. Předpokládalo se, že zde bude v brzké
době postaven kulturní dům, ale dosud se
tak nestalo.“
Takže první kino bylo ve sklepě dnešního
čp. 213 v ulici J. A. Komenského a promítalo
se v něm pravděpodobně něco přes rok
(přesná data nejsou k dispozici). Přestěhovalo se v roce 1954 do dřevěné boudy na místě
dnešního bloku 99 v ulici J. Šípka, kronikář

sice uvedl, že v něm bylo možno umístit více
sedadel, ale jejich počet neuvedl, takže se
musíme spokojit jen s tím, že jich bylo určitě
více než 30, což byl počet sedadel ve sklepě
svobodárny. Já osobně si ani jedno z těchto
zařízení nepamatuji, nicméně svobodárna
dosud stojí na svém místě, a pokud jde o
druhý objekt, lze jej možná lokalizovat na

letecké fotografii z roku 1953, kterou jsem ve
svém vyprávění již několikrát použil. Jsou na
ní v bílém kroužku tři neznámé dnes již neexistující objekty, vpravo od nich je původní
zástavba starého Stochova, vlevo níže rozestavěné svobodárny čp. 210 a 211, vidět jsou
již zastřešené bloky C a B a naproti nim budovy tehdejšího učiliště. V této boudě setrvalo kino zřejmě taky něco přes rok, protože již
na začátku roku 1956 kronikář poznamenává, že bylo zřízeno státní kino, tentokrát opět
v dřevěné boudě na volném prostranství pod
svobodárnami čp. 211 a 213, jehož výstavbu
dostatečně popsal v otištěném úryvku. Na
vedlejším snímku z katastrální mapy z roku
1976 se jedná o stavbu na pozemku pč. 553,
která nikdy neměla popisné číslo, protože se
opravdu předpokládalo, že jde jen o provizórium, které však, jak se nakonec ukázalo,
trvalo více než 19 let.
Když bylo toto kino zprovozněno (na snímku níže z roku 1973, foto autor), bylo mi 10
let, takže si je pamatuji spíše až z doby kolem roku 1960. Tehdy už bylo sociální zařízení uvnitř budovy (zřejmě bylo brzy jasné, jak
dlouho ono „provizorium“ bude asi trvat)
a v kině byl zřízen i bufet, v němž se prodá-

valo cukroví, oříšky, limonády a podobné
zboží. V zimě se kino vytápělo kamny, v létě,
v době veder, se naopak větralo otevřeným
nouzovým východem opatřeným sametovým
závěsem, což byla pro nás nezletilce jediná
cesta, jak se vetřít potajmu na nám nepřístupné filmy. Ovšem přáno nám moc nebylo,
protože onen otvor byl pod bedlivým dozorem pozdějšího vedoucího kina Břetislava
Jelínka, který nás povětšinou odhalil a nekompromisně vyvedl. Ale jinak vzpomínám
na onu „blechárnu“, jak byla mnohými z nás
přezdívána, docela s nostalgií. Bylo neuvěřitelné, kolik lidí tehdy do kina chodilo. Na
oblíbené filmy (francouzské historické, francouzské a italské komedie, později došlo i na
americké kovbojky) bylo narváno, lidé neseděli jen na sedadlech, ale i na jakýchsi bočních přístavcích z laťoví, na židlích, dokonce
i stáli.
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VÝSTAVBA SÍDLIŠTĚ
Kronikář Stanislav Koula v kronice uvedl i statistiku za léta 1960-1964 (str. 34 knihy druhé Stochovské kroniky), průměrnou návštěvu na představení jsem si dopočítal sám:
tržby a návštěvnost: 1960
1961
1962
1963
1964
počet představení 499
469
467
458
538
návštěva
60.232
53.841
57.027
47.378
52.590
tržba v Kčs
138.832
122.167
135.403
114.346
126.901
průměr na představení
121
115
122
103 98
Musíme samozřejmě vzít v úvahu, že se pravděpodobně promítala nějaká polovina (ne-li více) naprosto nezáživných filmů, na něž přišlo
jen pár lidí (konečně kino taky bylo vhodným místem pro schůzku s děvčetem a pro takovou dvojici nebylo nic příjemnějšího, než skoro
prázdné hlediště), takže ty průměrné návštěvy při kapacitě hlediště jsou docela úctyhodné. A nelze také pominout, že až do otevření domu
kultury se promítalo každou neděli pro děti a asi dvakrát týdně pro dospělé také v ZK ROH v bloku 39.
Nuže zanechme vzpomínání a vraťme se k faktům. Dne 9. května 1974 bylo slavnostně otevřeno západní křídlo tehdejšího Domu sdruženého občanského vybavení, v němž našlo své místo i nové moderní kino pro 364 diváků. Promítací 16 mm aparatura ze starého kina byla,
pokud je mi známo, přestěhována do nově otevřeného kulturního zařízení a byla instalována v promítací kabině na malém sále. Dřevěná
sedadla ze starého kina byla převedena na nějakou obec, nevzpomínám si však již kam. Kino zůstalo v podstatě prázdné a budova (spíše
opravdu bouda) jako taková, byla předána do užívání tehdejší Domovní správě Stochov. Co v ní DS měla, netuším.
Poměrně často jsme se pak dohadovali, kdy vlastně kino vyhořelo. Ani já jsem ten rok nevěděl, původně jsem se domníval, že to bylo už
asi v roce 1973 nebo 1974. Až v nedávné době jsem ale v okresním archivu v Kladně zjistil, že ještě v lednu 1975 kino stálo, protože tehdejší
poslanec MěNV Jaroslav Pospíšil na zasedání rady 14. ledna 1975 upozorňoval na dezolátní stav budovy a na hrozící nebezpečí požáru.
Tajemník Václav Jirák mu na jeho upozornění odpověděl, že budova patří domovní správě a že bude urychleně demolována. Domovní správa skutečně 31. ledna podala na odbor výstavby a územního plánování ONV Kladno návrh na demolici a zmíněný odbor svým rozhodnutím
ze dne 19. února povolení vydal s tím, že demolice bude zahájena ve II. čtvrtletí a dokončena do konce roku. Leč zápalky v rukou dvou (nebo
tří?) nezletilců úředního šimla předběhly a 6. června 1975 se osud starého kina naplnil. O jménech viníků se vedou diskuse dosud, ale ponechme je stranou, neboť jsou dosud nejspíš naživu a zřejmě by dnes už o podobnou publicitu moc nestáli. Každopádně mám na to jednu
velmi zajímavou vzpomínku. Když moje dcera v září téhož roku nastoupila do první třídy, po návratu domů jsme se jí samozřejmě vyptávali
na první dojmy a její odpověď nás poněkud rozhodila: „Sedím v lavici s klukem, co umí zapálit kino!“ Požár zachytil pohotově na několika

snímcích Jan Houžvic, který bydlel hned vedle ve dvojdomkách, já sám jsem byl na místě také, protože jsem bydlel v téže ulici. Ale ani on,
ani já jsme si už po dlouhé době ten přesný rok vybavit nedokázali. Kupodivu o události nereferoval ani tisk ať už krajská Svoboda, okresní
Kladenská záře, nebo závodní Kahan. A nenašel jsem ani záznamy o zásahu; i ve výroční zprávě stochovských požárníků je uveden jen nic
neříkající údaj, že v roce 1975 zasahovali ve městě jednou. Ovšem bez data. Ale nakonec jsem se jej nakonec přece jen dopídil, i když poněkud kostrbatě a kuriózně. Před nedávnem jsem se zase o požáru zmínil před Miroslavem Mančíkem a ten mě doslova uzemnil: „Kino shořelo
6. června 1975!“ Na užaslý dotaz, jak si to může tak přesně pamatovat jsem dostal celkem logickou odpověď: „No, já jsem se ten den, kdy shořelo, ženil.“ A je to! Nepochybuji,
že datum je správné, den svatby si asi pamatují i dost laxní muži, kteří jinak nenosí
v hlavně nějaké narozeniny, svátky a podobně. Takže 6. června 2015 uplyne přesně 40
let od okamžiku, kdy kino vzalo za své. Kupodivu úprava terénu po spáleništi proběhla
poměrně rychle, protože už 2. srpna jsem pořídil snímek otištěný na závěr dnešního příběhu. Příběhu starého kina.
Tentokrát budu opatrnější ve svých slibech a do příštího čísla neslibuji nic. Pokud budu
schopen pokračovat, tak ano, ale spíš to vidím na taková nějaká nepravidelná pokračování. Ještě je příliš mnoho nejasností.
Karel Beran
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV
J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, 724 929 698, kultura@stochov.cz
DIGITÁLNÍ KINO STOCHOV - ČERVEN 2015
Středa 10.června 2015 v 19,00 hodin
*Š P I Ó N*
Premiéra americké komedie Vstupné: 120 Kč * 120 minut * Česky mluveno *
Mládeži přístupno
Pátek 12.června 2015 v 17,00 hodin
*HURÁ NA FOTBAL !*
Premiéra animované komedie Španělska a Indie. Vstupné: 100 Kč * 106 minut *
Česky mluveno * Mládeži přístupno
Pondělí 15.června 2015 v 19,00 hodin
*JURSKÝ SVĚT*
Premiéra amerického akčního dobrodružného filmu. Vstupné: 120 Kč * 124
minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Pátek 19.června 2015 v 19,00 hodin
*DIVOKÁ DVOJKA*
Premiéra americké akční komedie. V hlavních rolích Reesse Whitterspoon a
Sofia Vergara.
Vstupné: 110 Kč * 88 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Neděle 21.června 2015 v 19,00 hodin
*TEMNÉ KOUTY*
Premiéra francouzského mysteriózního thrilleru. Vstupné: 120 Kč * 104 minut *
České titulky *
Mládeži nepřístupno
Úterý 23.června 2015 v 17,00 hodin
*PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ*
Premiéra francouzského animovaného dobrodružného filmu. Vstupné: 100 Kč *
90 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Hrajeme v uvedené dny a hodiny. Všechny filmy jsou uváděny ve 2D.
Změna programu, stejně jako údaje k jednotlivým titulům jsou vyhrazeny.
Kino Stochov má od 1.července 2015 filmové prázdniny !
Nová sezóna bude zahájena v září 2015.
Program našeho kina najdete na internetové adrese: www.kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově: www.stochov.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu za milé přání k mým narozeninám. Marie Jirsová
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov
za blahopřání k mým narozeninám.
Ján Piskor, DPS
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové, paní Suprunové a Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Věra Maierová
Děkuji paní starostce Mgr. Becherové a Městskému úřadu za blahopřání
k mým narozeninám.
Jarmila Dörflerová

VZPOMÍNKA
Dne 10. června uplynou 3 roky od úmrtí naší maminky, tchýně, babičky
a prababičky paní Hany Šindelářové. Stále vzpomínají dcera Hana s rodinou.
4.6. 2012 navždy odešla Evička Hrušková. Vzpomeňte s námi.
Rodina Hruškova a Novotných

DŮM KULTURY STOCHOV
Neděle 14. 6.

TANEČNÍ ODPOLEDNE

Pořádá ČČK s partnery. Hraje skupina Happy Band,
tombola.
Foyer DK

od 14:00 hodin

Vstupné: 50,-

Středa 10. 6. PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Malý sál

od 15:00 hodin

-

Středa 17. 6. AKADEMIE ZŠ Stochov
Velký sál

od 8:00 a 16:00 hodin

-

Čtvrtek 18. 6. ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ Stochov
Velký sál

od 17:30 hodin

Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 25. 6. ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Slavnostní zakončení školního roku s promítáním filmů.
Velký sál

od 8:00 a 11:00 hodin

-

Předprodej: Kancelář, pokladna DK Stochov,
724 929 698, prodejna Papír – Hračky Mírové nám.
Stochov, Cestovní agentura Sunrise, Váňova 576,
Kladno, tel. 312 249 300. prodejna Papír – hračky,
Komenského náměstí N. Strašecí, tel 603 313 480

Program též na: www.kulturastochov.cz,
www.stochov.cz, www.kamelot.cz

Všem našim divákům přejeme krásné
prázdniny a prima dovolenou.

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.
Dále Svaz tělesně postižených, místní organizace Stochov
pořádá zájezdy, další je 10.6. do zámku v Mníšku pod Brdy a pak
2.9. 2015 do zámku v Hořovicích.
p. Staňková, p. Koptová
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Domov seniorů Nové Strašecí vyhlásil výtvarnou soutěž „Stáří očima dětí a mládeže“
Aby se senioři nenudili, vyhlásili společně s vedením a zaměstnanci domova
výtvarnou soutěž „Stáří očima dětí a mládeže“. Zajímalo je, jak na dnešní „stáří“
pohlížejí dnešní „mladí“. Společně oslovili mateřské, základní, speciální a střední
školy v okolí domova seniorů (Stochov, Nové Strašecí, Lány, Řevničov, Krušovice,
Mšec, Rakovník) a doufali, že bude z čeho vybírat. Opravdu bylo. Výtvarných děl
se sešlo 306. Soutěž měla svá pravidla pro výběr a také stanovené věkové kategorie. Kromě toho byly připraveny ještě další tři kategorie:
♦
Nejhezčí obrázek Nejvtipnější obrázek Nejpůsobivější obrázek
Komise složené z klientů Domova seniorů a Domova Pohoda i zaměstnanců ohodnotily malířské výkony dětí body v rozmezí 0 – 10 b. Nejhezčí, nejvtipnější, nejpůsobivější a nejvíce obodované obrázky budou oceněny pěknými cenami dne 10. 6.
2015 v Domově seniorů Nové Strašecí ve 13.00 hodin. Dárky za snahu dětem předá zástupce klientů Jitka Vošická, Věra Burdová a paní Věra Dingová, radní pro
sociální oblast Středočeského kraje a senátorka Emílie Třísková, ředitelka Domova
seniorů Miluše Jůnová, starosta města Nové Strašecí Karel Filip
a místostarostka Libuše Vosátková. Pěkné dárky domov získal od sponzorů: Kanceláře hejtmana Středočeského kraje, Města Nové Strašecí, Města Stochov, ČLUZ
s.r.o, JFC Computer, Jan Frolík Nové Strašecí, Nakladatelství GELTON Nové Strašecí, KB Nové Strašecí, Stavebního podnik Rakovník.
Informace o výsledcích soutěže včetně fotodokumentace zveřejníme v příštím vydání Stochovských novinách.

Pozvánka na vernisáž výstavy
a vyhodnocení výtvarné soutěže na
téma: „Stáří očima dětí a mládeže“
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy,
která se bude konat
v Domově seniorů v Novém Strašecí
ve dnech 3. - 9. června 2015.
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost, mateřské školy, základní školy, střední odborné školy
a střední odborná učiliště a speciální školy
a samozřejmě všechny milovníky výtvarného
umění!
Dne 10. června se od 13:00 hodin uskuteční
slavnostní vyhodnocení soutěže
za přítomnosti

Domov seniorů Nové Strašecí jako seniorský reprezentant
Středočeského kraje partnerském regionu Porýní – Falcko (SRN)
Reprezentovat se dá různým způsobem. Zaměstnanci i klienti Domova seniorů
Nové Strašecí se zamysleli nad tím, jak nejlépe reprezentovat Středočeský kraj
v 600 km vzdáleném německém Mainzu, konkrétně v Domově seniorů St. Bilhildis,
kde ve dnech jejich návštěvy probíhal „Český den“ (19.5.2015). Stálo to trochu
přemýšlení nad tím, co by mohlo být pro německé seniory nové, typické právě pro
české země. Podařilo se. České, miniaturní, více druhové koláčky, typické škvarkové placky a obložené chlebíčky, které v Porýní neznají, byly fantastické. K tomu
české písničky doprovázené na klavír a kytaru, a tanečky v národním kroji uchvátily
všechny přítomné seniory včetně zaměstnanců. Českého odpoledne se zúčastnila i
delegace Středočeského kraje, která byla v Mainzu na pozvání Landtagu PorýníFalcko, vedená statutárním zástupcem hejtmana Středočeského kraje PaeDr. Milanem Němcem, Jejími členy dále byli Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro sociální oblast a
senátorka Emílie Třísková a starostou města Nové Strašecí Mgr. Karel Filip, kteří
zároveň poblahopřáli seniorkám z Čech paní Jiřině Bolinové a Anně Brezinové
k jejich 85 narozeninám. Obě bravurně zvládly poněkud dlouhou, ale příjemnou
cestu. K narozeninám jim popřál i prezident Landtagu Joachim Mertes a vedoucí
odboru Ministerstva práce a sociálních věcí. Ingeborg Germann. Domov seniorů St.
Bilhildis byl toho odpoledne velmi příjemně naladěn pravou českou náladou.

Senioři po roce opět odemykali řeku Berounku
v Luhu pod Branovem
Jako každý rok na jaře se i letos neobešla řeka Berounka bez přítomnosti klientů
Domova seniorů Nové Strašecí. V pátek dne 29. 5. 2015 v 9.00 hodin dopoledne
vyjelo 15 seniorů v doprovodu pracovníků domova „odemknout řeku Berounku“ na
Branovský Luh. S novým, pěkně velkým klíčem. Tradičně se u řeky sešli
s novostrašeckým starostou Karlem Filipem a místostarostkou Libuškou Vosátkovou, kteří jsou již po léta „branovskými převozníky“ a s úsměvem a skvělou náladou
převáží seniory po hladině řeky Berounky za doprovodu kytary. Skvělí lidé.
Řeka Berounka byla pro seniory „odemknuta“ a tím otevřena cesta pro dlouho
připravovaný, čtyřdenní pobytový výlet do Roztok u Křivoklátu, kam v posledních
letech v teplých červnových dnech jezdí senioři trávit příjemné chvíle svého přibývajícího věku.
Miluše Jůnová, ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí

radní KÚSK pro oblast sociálnch věcí Emílie
Třískové, starosty města Nové Strašecí Karla
Filipa, místostarostky Libuše Vosátkové, ředitelky domova Miluše Jůnové a našich seniorů
budou oceněny výkresy všech soutěžících
v těchto speciálních kategoriích:
♦

nejhezčí obrázek

♦

nejvtipnější obrázek
Ocenění malíři výkresů se mohou těšit na
hodnotné a zajímavé ceny!
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÉ KURTY VE STOCHOVĚ PŘIVÍTALY
ÚČASTNÍKY JIŽ 18. ROČNÍKU TENISOVÉHO
MISTROVSTVÍ SKUPINY ČEZ
Ve dnech 16. – 17. května 2015 se na tenisových dvorcích ve Stochově uskutečnil již 18. ročník TENISOVÉHO MISTROVSTVÍ SKUPINY
ČEZ, kterého se účastnili zaměstnanci Skupiny ČEZ z celé ČR.

Kategorie dvouhra ženy:
1. místo - Jaroslava Klusáková - ČEZ Prodej, s.r.o.
2. místo - Jitka Ondrušková

- ČEZ Prodej, s.r.o.

3. místo - Jana Pejcharová

- ČEZ, a. s., Elektrárna
Počerady

Na úvod tenisového turnaje přivítal účastníky p. Karel Klusák, ředitel
turnaje společně s p. Romanem Klusákem, prezidentem TK Stochov a
také místostarostou Města Stochov p. Romanem Forštem.

3. místo - Kateřina Tausche

Místostarosta p. Roman Foršt, popřál účastníkům mnoho sportovních
úspěchů a vyslovil přání setkat se při dalším ročníku tohoto tenisového
turnaje ve Stochově, který si získal své místo v kalendáři sportovních
akcí ve Stochově.

1. místo - Karel Klusák, Roman Klusák

Za nádherného slunečného počasí se tenisového turnaje zúčastnilo na
58 účastníků, včetně nehrajících příznivců bílého sportu, kteří tvořili
doprovod hráčů nebo přijeli povzbudit své kolegy.

1. místo - Jitka Ondrušková, Jana Pejcharová

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích dvouhry mužů, včetně soutěže žen
a také ve čtyřhře. Pro jednotlivá utkání byla zvolena hra na dva vítězné
sety a za stavu 1:1 super tiebreak do 10 bodů. Ve dvouhře byla pro
účastníky, kteří vypadli v prvním kole, vypsána již tradiční soutěž útěchy.
Z celkového pohledu je možné hodnotit tento ročník Tenisového mistrovství jako velice zdařilý. Určitým zpestřením turnaje bylo sledování
hokejového mistrovství světa, byť družstvo ČR obě svá utkání prohrálo.

- ČEZ, a.s.

Čtyřhra muži:

2. místo - Michal Plomer, Arnošt Plomer
Čtyřhra ženy:

2. místo - Jaroslava Klusáková, Kateřina Tausche
3. místo - Petra Maliňáková, Miluše Kalců
Závěrem by sportovci touto cestou rádi poděkovali celému
týmu organizátorů, Skupině ČEZ a také TK Stochov, za zajištění a organizaci krásného tenisového víkendu, společně
s přáním setkat se v příštím roce při příležitosti 19. ročníku
tohoto sportovního klání.
Karel Klusák, ředitel turnaje

Výsledky Tenisového mistrovství Skupiny ČEZ:
Kategorie dvouhra muži do 40 let:
1. místo - Michal Plomer

- ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov

2. místo - Josef Trepesch

- Severočeské doly a.s.

Kategorie dvouhra muži 41 - 50 let:
1. místo - Miloš Kočí

- ČEZ Prodej, s.r.o.

2. místo - Luděk Stehlík

- ČEZ Distribuce, a.s.

Kategorie dvouhra muži nad 51 let:
1. místo - Jaroslav PÍTRA

- ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady

2. místo - Milan MIKO

- ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ KLADNO
A RAKOVNÍK OPĚT VE STOCHOVĚ
Tenisové kurty ve Stochově opětovně, ve dnech 18. – 20.
4. 2015, přivítaly účastníky Okresního přeboru mladších žáků
pro okresy Kladno a Rakovník.
Stejně jako v letech minulých, ale za lepších podmínek pro
všechny zúčastněné, se v areálu tenisových kurtů sešlo celkem 27 mladších žáků a žákyň, aby bojovali o titul přeborník
okresu Kladno a Rakovník.
V rámci celého turnaje, kde se aktivně účastnili i hráči domácího TK Stochov, byly k vidění krásné tenisové okamžiky,
kdy se z vítězství v obou kategoriích radovali hráči SK Tenis
Kladno.
V kategorii mladších žáků zvítězil Adam Sembdner, který
ve finále porazil svého oddílového kolegu Matěje Gardoně
v poměru 6:1, 6:2.
V kategorii mladších žákyň zvítězila Anna Leipnerová, která
zvítězila nad Gabrielou Vlčkovou z TK Lány v poměru 6:2,
6:4.
Vítězům gratulujeme a věříme, že i v následujících letech
budeme mít možnost přivítat mladé hráče a hráčky našeho
okresu na tenisových kurtech ve Stochově.

Karel Klusák, jednatel TK Stochov
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DRUŽECKÁ ŠLÁPOTA
Jarní Družecká šlápota se nesla v duchu pohádek

Sportovní hala byla plná mažoretek i diváků
Jak už bývá stochovskou tradicí, i letos na jaře se do místní sportovní haly sjely mažoretky z celé České republiky, aby se probojovaly do finále ČR. Již 22. ročník semifinálového kola Mistrovství
České republiky v mažoretkovém sportu a mažoretek, odstartoval
ve stochovské sportovní hale v sobotu 9. května v deset hodin dopoledne.

Soutěže se zúčastnili jednotlivci i týmy všech věkových kategorií.
Akci pořádalo občanské sdružení Mažoretky Hranice ve spolupráci
s Květinkami z T.J. Sokol Kladno a městem Stochov. Na české
špičky mažoretkového sportu se přišlo podívat opět mnoho diváků,
tribuna v hale byla plná nejen rodičů zúčastněných, ale také místních, kteří se chodí na vystoupení mažoretek dívat již od roku 2006.
Ty nejlepší mažoretky postoupily do finále, které se konalo následující víkend ve Valticích.
Text i foto: Gabriela Krejčová

Účastníky již 23. ročníku Družecké šlápoty přivítalo v sobotu
16. května na hřišti Sokola Družec opravdu krásné slunečné počasí. Start byl naplánovaný na devátou hodinu, ale turisté přicházeli již mnohem dříve a posedávající na lavicích čekali na své
kamarády. Při registraci si každý účastník zvolil, zda půjde trasu
dlouhou 11, 14 či 17 kilometrů. Speciální trasu připravili organizátoři také pro cyklisty, kteří dojeli do cíle po 15,4 kilometrech.

Jak to na takových pochodech bývá, každý účastník dostal mapu pochodu s popisem trasy. Každý tak věděl, co ho na cestě
čeká. Každým rokem trasy připravuje a značí pan Palek a je třeba
říci, že skutečně perfektně, což účastníci pochodu s povděkem
ocenili. Na trasách byly připravené pohádkové kontroly a soutěže
pro děti. Nejvíce úspěchu u nich sklidily ježibaby a včelky. Dospělí
zase ocenili připravené občerstvení, které zajistil pivovar Krušovice. Po dobré klobáse spláchnuté pivním mokem se lépe odcházelo plnit další část trasy.
Do cíle měli turisté dorazit kolem čtvrté hodiny odpoledne, ale

JEDINEČNÁ NABÍDKA
SPORTOVNÍCH POTŘEB
ZNAČKY
HEAD
SE SLEVOU AŽ 25%
Katalog se zbožím sportovních
potřeb značky HEAD je možné
prohlédnout přímo na recepci
sportovní haly
www.sportstochov.cz

někteří to stihli mnohem dřív. Všichni obdrželi diplomy a drobné
suvenýry a mohli si zakoupit keramický výrobek znázorňující právě Družeckou šlápotu. Již tradičně se v prostorách sportovního
areálu opékaly buřty a lidé za krásného počasí posedávali venku.
Přestože se v tentýž den konal již 50. ročník pochodu Praha –
Prčice, je třeba konstatovat, že Jarní Družecká šlápota se opět
vydařila. Pochodu se zúčastnilo celkem 550 turistů, z toho 89
cyklistů. Pořadatelé, OÚ Družec a KČT Stochov vás již nyní zvou
na Zimní Družeckou šlápotu, která se bude konat v prosinci 2015.
Text i foto: Václav Čížek
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Zdravíme všechny přátele (i nepřátele) sportu!
!!! ZABÝVÁME SE PŘEVÁŽNĚ formou KONDIČNÍHO
KICKBOXU a FITNESS – POSÍLENÍ, ZPEVNĚNÍ a FORMOVÁNÍ
CELÉHO TĚLA
je moderní bojový sport, který vychází
z tradičních bojových stylů a používá obdobné
kopy jako karate a boxerské údery - je vhodný
pro muže i ženy - u nás se kickboxu můžete věnovat jen kondičně
nebo i na závodní úrovni - nabízíme komerční i soukromé hodiny
pod vedením špičkových trenérů - vyučujeme všechny styly kickboxu (SEMI – LIGHT – FULL CONTACT, LOWKICK, K1 a FREESTYLE KARATE).
KONDIČNÍ KICKBOX - bezkontaktní forma cvičení pro ženy i muže
bez omezení věku J žádné podmínky - ani výborná fyzická kondice,
ani zkušenosti z bojových sportů, ani věkové omezení či extrémní
protažení, každý jede v rámci svých možností J techniky z kickboxu
se cvičí v rytmu dynamické motivující hudby, neobsahuje žádné
aerobic choreografie, střídání aerobní a silové zátěže je nejúčinnější pro hubnutí.

DĚTI KICKBOX
tréninky jsou zaměřeny na celkovou pohybovou průpravu a jsou
vedeny formou aktivní hry tak, aby se děti bavily - neučíme je pouze bojové umění a sport – snažíme se jim ukázat aktivní a zdravý životní styl.

HARDCORE trénink
jsou zaměřeny na budování svalové hmoty, kondice, vytrvalosti a získání koordinace celého pohybového aparátu.

KRUHOVÉ tréninky – TABATA - kondiční cvičení
jejich koncepty jsou zaměřeny hlavně na redukci tuku a zpevňování postavy s upřednostňováním rizikových partií, které ženy nejvíce trápí.

CORE cvičení – FUNKČNÍ cvičení – kompenzační cvičení
cílem těchto tréninků je posílení středu těla, naučit klienta zapojení hlubokého stabilizačního systému do všech druhů cvičení a tím posílit
jeho funkčnost, posilovat oslabené svaly
a protahovat zkrácené svaly – zpevnit tělo jako celek a neničit si chybným posilováním pohybový aparát (bolesti beder a krční páteře atd.) a jako každým druhem pohybu i tady
redukujeme tuk a posilujeme problémové partie mužů i žen.

OSOBNÍ TRÉNINKY
osobní trénink je často mylně považován za „zbytečný luxus“, opak je ale pravdou - ať už jsou Vaše cíle jakékoli, pravidelný a kvalitní trénink s dobrým osobním trenérem Vás k Vašemu cíli dovede daleko efektivněji a rychleji - tréninky jsou přizpůsobeny jen Vašim potřebám a
cílům, s přihlédnutím k Vašemu zdravotnímu stavu, věku a kondici - trenér při vstupní konzultaci diagnostikuje Váš pohybový aparát, zjistí
zdravotní anamnézu, pohybové a stravovací návyky, stanovíte si cíl a trenér pro Vás trénink nejen připraví přesně na míru, ale během
lekce koriguje případné nedostatky v provedení cviků, reaguje
a přizpůsobí styl tréninku Vašemu momentálnímu fyzickému a psychickému stavu.

PORADNA PRO VÝŽIVU „hubnutí bez blbnutí“
poradíme Vám se správným stravováním, sestavíme jídelníček (redukční i racionální) a pomůžeme Vám tak dojít k Vašemu cíli.

CO VÁM PRAVIDELNÝ TRÉNINK PŘINESE
100% zlepší váš kardiovaskulární systém - pomůže při snižování nadváhy - zpevní a zesílí vaše svaly zlepší vaší flexibilitu - zdokonalí
ovládání těla - zformuje Vaši postavu - 100% se odreagujete od stresu
- CVIČÍME SE VŠEMI VĚKOVÝMI KATEGORIEMI (10 – 60+) – nikdy není pozdě začít
!!! pro každého lze najít správný druh pohybu – poraďte se s námi !!!
PŘIJĎTE, vše Vám vysvětlíme a ukážeme, jak to u nás chodí
A začněte DNES, ne až zítra :)
Tak, vážení přátelé (i nepřátelé) sportu, TĚŠÍME SE NA VÁS !!!
KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY – KDO NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.

za FKgym Carrie .
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INZERCE
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364,
273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů.
Tel.: 603 109 219, 605 858 983
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ VE STOCHOVĚ
oznamuje, že je možno i v tomto roce
možnost získat PRŮKAZ, který opravňuje pacienta k uplatnění slevy 10%
z celkové výše doplatku na recept.
Tento průkaz mohou uplatnit 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

WÜSTENROT

ELEKTROINSTALACE

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

BEKIVO
Dodáváme, montujeme
∗
∗
∗
∗

∗

∗

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

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
6/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 9. 6. 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.

∗

Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony
Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail: bekivo@volny.cz

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně lakování
Auto-elektrika – prodej baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)

Stránka 17

NAŠE MĚSTO STOCHOV

POTRAVINY
ALENA UHLÍŘOVÁ
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ
OTEVÍRACÍ DOBA
STOCHOV
PO - PÁ: 6:00 – 19:00 hodin
SO: 6:00 – 11:00 hodin
NE: 7:00 – 11:00 hodin

• DENNĚ ČERSTVÝ CHLÉB OD
REGIONÁLNÍCH
DODAVATELŮ, SLANÉ I SLADKÉ PEČIVO
• DIA, BIO, RACIO A BEZLEPKOVÁ VÝŽIVA
• VELKÝ VÝBĚR MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
SLUŽBY: DÁRKOVÉ KOŠE, KAZETY A
BALÍČKY, BONBONIERY
LAHŮDKY: ČERSTVÉ KRÁJENÉ UZENINY,
SÝRY, POMAZÁNKY, SALÁTY, RYBY,
CHLEBÍČKY, ASPIKY, DORTY, ZÁKUSKY A
JEMNÉ PEČIVO

NYNÍ NOVĚ: MOŽNOST
PLATBY PLATEBNÍ KARTOU

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NMS vydává :

Dne 25. května 2015 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov
vítání občánků. Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 5 chlapečků a 3 holčičky (jména uvádíme se souhlasem
rodičů): Damiána Bosáka, Filipa Červenku, Kryštofa Janečka, Vojtěcha Švindutku,
Tobiáše Jouglíčka, Zoru Fejsákovou, Olivii Albertovou a Kristýnu Vomastkovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

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

Filip Červenka
Zora Fejsáková

Kryštof Janeček

Damián Bosák

Olivie Albertová

Tobiáš Jouglíček

Vojtěch Švindutka

Kristýna Vomastková

