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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Novinky
,,Ježíšek“ přišel do Domova s pečovatelskou službou ve Stochově dokonce
v jednom dni dvakrát.

1. NOVÝ OSOBNÍ AUTOMOBIL DACIA
V úterý 22. prosince 2015 v 10.00 hod. předalo vedení
Města Stochova (starostka M. Becherová, místostarosta
R. Foršt a tajemník R. Klusák ) slavnostně pečovatelkám
DPS k užívání - nový osobní automobil Dacia - jako náhradu, za již téměř nefunkční a starý. Nové vozidlo bylo
zakoupeno s finančním přispěním Středočeského kraje dotační titul - Humanitární fond.

2. NOVÝ TELEVIZOR
Po té se vedení města odebralo do společenské místnosti Domova s pečovatelskou službou
ve Stochově, aby zde slavnostně předalo
vánoční dárek - překvapení - seniorům a seniorkám z tohoto zařízení, a to v podobě nového
televizoru. Obyvatelé v DPS byli velice rádi,
protože starý televizor byl více jak rok nefunkční.

3. NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ ULICE
VE STOCHOVĚ
Dne 15. prosince byla dokončena ,,Rekonstrukce
chodníku a komunikace M. Majerové“. Tato akce
probíhala také za finančního přispění Středočeského
kraje - dotace FROM.

Mgr. Miloslava Becherová
starostka města
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
V tomto vydání měsíčníku naše město
Stochov vás blíže seznámím s investičními
akcemi, které připravují Správa bytového
fondu města Stochov a také Sportovní areály
města Stochova pro letošní rok. Zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání
schválilo městský rozpočet na rok 2016.
V tomto rozpočtu jsou z pohledu správy bytového fondu zapracovány
následující investiční akce:
1) Výměna vstupních dveří do domu a oken ve společných prostorách – bytové domy (tj. bloky A,B,C,D,E,F,G,H).
2) Rekonstrukce bytů 2+1 na 2×1+kk (blok č. 102).
Výše uvedené akce budou v plné výši hrazeny z městského rozpočtu. Správa bytového fondu taktéž připravuje na začátek letního
období čistění vnějších fasád a to těch bytových domů, které tento
zásah vyžadují.
V rámci hlavního rozpočtu zastupitelé odsouhlasili investice spojené se zateplením dalších bytových domů, ovšem za předpokladu
získání dotace, a to z Integrovaného operačního programu. Ihned po

schválení rozpočtu byly zahájeny kroky spojené s aktualizací
přípravné dokumentace nutné pro řádné podání žádostí o dotace.
U těchto investičních akcí předpokládáme snížení energetické
náročnosti u bloků č. 38, 39, 100, 102. S ohledem na celkové
předpokládané náklady ve výši 33,2 mil. Kč však musíme vyvinout maximální úsilí proto, abychom se žádostmi o dotace uspěli.
Sportovní areály města Stochova pro letošní rok zakomponovaly do rozpočtu akce spojené s pořízením nových florbalových
mantinelů (stávající již dosluhují). Dále předpokládáme nákup
nového televizoru do prostor recepce sportovní haly. Pořízením
tohoto prvku zvýšíme informovanost návštěvníků o akcích pořádaných v našem městě a taktéž ve sportovních areálech.
V letních měsících, v době odstávky sportovní haly, počítáme
s opravou podlah na squashových kurtech, taktéž se zaměříme
na odstranění příčin zatékání střechou objektu do prostor velké
haly.
Závěrem tohoto článku mi dovolte vyjádřit vám přání úspěšného vstupu do nového roku 2016.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochova

ČINNOST MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH VE STOCHOVĚ
Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Stochově pořádá každoročně pro své členy jednodenní výlety a týdenní rekondiční pobyty.
V loňském roce uspořádala tři výlety se zajímavou tématikou a dva rekondiční pobyty. 24. 4. 2015 se 42 osob zúčastnilo výletu do Mělníka. Navštívili jsme
místní zámek a odpoledne zahradnictví Petro v Mělníku. 10. 6. 2015 se 38
osob zúčastnilo výletu na zámek v Mníšku pod Brdy a odpoledne Svatý Ján
pod Skalou - kostel sv. Jana Křtitele a místní muzeum. 2. 9. 2015 se 35 osob
zúčastnilo výletu na zámek v Hořovicích, odpolední posezení na Ranči. Pokud
se na výlet nepřihlásí z řad MO dostatečný počet osob, přivítáme další zájemce. Na každý výlet zajišťujeme pro celou skupinu oběd ve vytipovaných restauracích. Výlety jsou hodnoceny kladně. Za organizování výletů zodpovídá
p. L. Dvořáková.
Týdenní rekondiční pobyty jsou vždy hodnoceny opět kladně, výbor MO STP vybírá místa pobytu z nabídek rekreačního zařízení, případně
na doporučení jiných organizací STP, či členů MO. První rekondiční pobyt v roce 2015 se konal ve Vlachovicích od 31. 5. do 6. 6. 2015. Na
tuto akci přispěl MěÚ částkou 18 000, -Kč, která byla použita na dopravu. A tak
i osoby méně pohyblivé měly možnost poznávat i vzdálenější okolí Vlachovic
prostřednictvím autobusu, který zůstal k dispozici po celou dobu pobytu. Druhý
rekondiční pobyt se uskutečnil na Lipně od 13. do 20. září 2015. Oba pobyty byly
plně obsazeny. Pro účastníky je vždy připraven program, výlety na zajímavá místa v okolí, masáže, společenské hry atd. Zodpovědná osoba těchto pobytů byla
M. Staňková. Kromě výletů a rekondičních pobytů organizuje MO pro své členy
kroužky ručních prací, kondiční tělocvik, procházky do okolí Stochova.
L. Dvořáková - MO STP Stochov
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Schválený rozpočet 2016
Položka

Příjmy

Schválený rozpočet 2016

rozpočet

Třída 1 - daňové příjmy
Daně - celkem
Daň z příjmu práv.osob - obce
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej.prostranství.
Poplatky za výherní automaty
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad

63964
52484
5000
400
200
30
1500
1200
3150

Třída 2 - nedaňové příjmy
Kultura
Kino
Knihovna
Sociální služby
Dům s pečovatelskou službou
Místní hospodářství
Nebytové prostory - nájem
Nebytové prostory - služby
Sportovní areály města Stochova
Správa bytů
Úhrada starých dluhů
Příjmy z pronájmu majetku
Technické služby
Tepelné hospodářství
Příjem z pronájmu pozemků
Pronájem kabelové televize
Příjem z věcného břemene
Příjem za parkovací automaty
Příjmy z úr.a realizace fin.majet.
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté sankční platby
Pokuty
Příjmy z prodeje nekap.majetku
Nahodilé příjmy,xerox,hlášení,ostat.
Ostatní neinvestiční příspěvky a náhrady
Příjem za reklamu
Příjem za služby svoz odpadu
Příjem za služby, hřbitovy
Příjem za služby,mezinárodní výměna

102854
1600
1550
50
150
150
98729
2700
5434
2895
85050
2650
1095
50
700
90
120
100
35
590
90
500
50
50
640
150
100
30
270
40
50

Třída 3 - kapitálové příjmy

400

Příjmy z prodeje pozemků

400

Třída 4 - přijaté dotace
Dotace na státní správu
Dotace na sociální služby
Dotace na politiku zaměstnanosti
Dotace od obcí, platba za MP

5392
3279
333
1600
180

Třída 8 - financování
Převod z rezervního fondu

42000
42000

Město celkem

214610

Výdaje
rozpočet
tis.

Školství
Školství - příspěvková organizace
Nákup investic klavír
Granty
Granty
Kultura
Kino
Kino investice
Knihovna
Kulturní fond
Multifunkční centrum Čelechovice
Fond pro mládež a seniory
Kronika
Vnitřní správa
Zastupitelstvo
Správa MěÚ
Práce a sociální věci
Dům s pečovatelskou službou
Fond sociální - město
Výdaje na politiku zaměstnanosti
Místní hospodářství
Nebytové prostory
Muzeum
Sportovní areály města Stochova
Sportovní areály města Stochova investice
Vratka za PV - neodbydlené nájemné
Byty
Správa bytů - provoz
Správa bytů - investice
Projekty, energetické audity
Výměna oken a výloh - nebytové prostory náměstí
Bezpečnost a čistota města( komun.služby)
Údržba města celkem
Odpadové hospodářství
Bezpečnost města
Veřejná zeleň
Všeobecná pokladní správa
Příspěvky na sport a kulturu
Příspěvky - fond starosty
Požární zbrojnice
Požární sbor - věcný dar
DPPO-obce
Daně z převodu majetku, ostatní finanční výdaje
Příspěvek na novou bytovou jednotku
Mezinárodní výměna
Audit,příspěvek svazu měst a obcí, příspěvek MAS
Nákup pozemků
Stavebnictví
Záteplování nájemních domů
Snížení energ. Náročnosti čp 486
Komunikace
MŠ - zahrada, dětská hřiště
Revitalizace vnitrobloku F a G
Rekonstrukce chodníků a komunikace ul. Majerové
Autobusové zastávky
Územní plán
Stavební údržba - město
Projekty
Informační systémy
Dopravní značení
Dětská hřiště
Opravy budov v majetku města
Pasáž bl.38
Ostatní výdaje ze ZBÚ
Splátky úvěrů
Úhrada úroků z úvěru
Město celkem

6750
6640
110
100
100
5940
3485
220
1234
797
64
100
40
17134
1146
15988
3113
1013
100
2000
11223
6204
100
4374
245
300
67693
62293
2000
900
2500
16051
8466
3700
3535
350
8883
800
90
50
0
5000
1500
120
963
260
100
69613
33200
16000
5000
1500
4113
3600
300
600
300
2000
100
100
200
100
2500
8110
7210
900
214610
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ROZHOVORY S NAŠIMI OBČANY
ROZHOVOR S OBČANEM - IVAN BARATYNSKYY
Fotbal mu přirostl k srdci už v šesti letech,
kdy se rozhodl jít na nábor do stochovského
fotbalového klubu. I když své dětství prožil
na Ukrajině, pro většinu lidí je Ivan Baratynskyy (24) v podstatě stochovským rodákem,
který byl vždy hvězdou trávníku, a také zde
vychodil základní školu. Ze stochovského Baníku vedly jeho fotbalové kroky do
Kladna, Nebušic, Vyšehradu a nakonec zakotvil v divizním A týmu TJ Sokol Libiš nedaleko Mělníku, kde hraje již třetí sezónu.
V zápasech nastupuje nejčastěji v útoku nebo v záloze, rozhodně ale patří k předním
posilám libišského týmu, který trénuje zkušený fotbalista Jiří Kabyla.
Proč jste si vybral fotbal? Nelákaly vás i jiné sporty?
Ani nevím, proč zrovna fotbal. Asi proto, že když jsem se přistěhoval
do Stochova, všude mezi domy se pořád někdo honil za míčem. A
když jsem dostal možnost zahrát si s ostatními dětmi, úplně mě to
nadchlo. Na škole jsem si vyzkoušel opravdu hodně sportů, ale fotbal
byl vždy na prvním místě.
Kdy jste si uvědomil, že byste se mohl či chtěl fotbalem jednou
živit?
Nikdy jsem to tak nebral. Prostě jsem chtěl hrát. Nebylo to moje vysněné povolání, až postupem času jsem zjistil, že se tím dají vydělat
zajímavé peníze. Fotbal je prostě součástí mého života.
Jak jste vnímal přestup ze stochovského Baníku do Kladna?
Tenkrát jsem nad tím moc nepřemýšlel. Bylo to v sedmé třídě, kdy
k nám na školu přišel nový učitel tělocviku, Jiří Dušek, který měl vazby
na kladenský fotbal a zařídil mi tam zimní přípravu. Nakonec si mě na
Kladně nechali. Ale teď chápu, že to byl krok správným směrem, který
mi pomohl k dalšímu fotbalovému růstu.
Jaká je vaše nejlepší fotbalová zkušenost?
Upřímně doufám, že ta nejlepší teprve přijde. Jinak zkušenosti nerozlišuji na špatné a dobré. Beru to tak, že mě má každá zkušenost něco
naučit.
Máte nějaký fotbalový vzor nebo někoho, kdo vás motivuje
k lepším výkonům?
Když jsem vyrůstal, byl velice oblíbený David Beckham. Takže bylo
přirozené, že jsem mu také hrozně fandil. Je to také jeden z důvodů,
proč jsem si vybral číslo dresu 23. Nyní se ale pravidelně připravuji s
kondičním trenérem. Je to takový můj sportovní guru, se kterým probírám vše, co mám na srdci.
Jak vidíte svou ideální budoucnost?
Studuji druhým rokem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity
Karlovy v Praze, takže bych chtěl úspěšně dokončit vysokou školu. Být
finančně nezávislý a polepšit si ve fotbale.
Trénujete třikrát týdně a o víkendech máte zápasy. Jak to stíháte
zkombinovat se školou?
Je to trošku časově náročné. Ráno odcházím z domu a večer se
vracím. Ale když má člověk chuť, tak se to dá zvládnout.
Už víte, co budete dělat, až přestanete aktivně hrát fotbal?
Sport je důležitou součástí mého života a proto doufám, že najdu
uplatnění ve sportovním odvětví.
V této sezóně jste dal už 13 gólů a byl pětkrát vyhlášen hráčem
zápasu. Předpokládám, že jste dostal nějaké zajímavé nabídky na
přestup?
Letos se nám náramně povedla první část sezóny a ano, nějaké
nabídky jsem dostal. Zatím ale nechci nic prozrazovat.
Děkuji za rozhovor G. Krejčová (foto: Jana Maxová)

ROZHOVOR S OBČANEM – JOSEF KARLOVSKÝ
Již přes třicet let je Josef
Karlovský členem Klubu českých turistů ve Stochově.
V roce 1994 se stal dokonce
jeho předsedou. Kromě tradičních akcí, které jsou se Stochovem spojeny, se snaží se
svojí partou turistů vyjíždět
také na výlety. Letos si zopakují cestu do Sloupu
v Čechách a zamíří do České
Kanady.
Jak dlouho jste v Klubu českých turistů Stochov?
Na turistické pochody jsem začal chodit v roce 1978, kdy tehdejší turistický klub ještě pořádal tehdy populární akce Kolem
hřbitovů a jinudy, Kolem rybníků, nebo také pochod Stochov Karlova Ves. V roce 1985 jsem se stal řádným členem a na podzim roku 1994 jsem byl zvolen předsedou klubu.
Co se událo nového od té doby, co jste předsedou KČT?
Po dobu mého předsednictví se naše turistické akce dostaly
do prestižního kalendáře Internationaler Volkssportverband IVV,
což je mezinárodní turistická organizace, která se zabývá organizací lidového sportu a turistiky. Tímto jsme se dostali do povědomí široké veřejnosti nejen v naší republice, ale i v zahraničí, což
dokazuje občasná návštěva ze zahraničí.
Kolik členů v současné době máte?
Roku 2016 má náš klub 54 členů, jsou samozřejmě z našeho
města, ale je i početná skupina z Nového Strašecí, Kladna,
Unhoště a Prahy. Členů není nikdy dost, není problém se k nám
kdykoliv přihlásit.
Jak byste shrnul předešlý rok?
Rok 2015 jsme zahájili pochodem Ze Stochova do Křivoklátských lesů, následuje, ne sice turistický pochod, ale o to velice
úspěšný běh O Krušovický soudek, potom do Krušovic jdeme
výšlapem. Ve spolupráci s obcí Družec se účastníme Jarní Družecké šlápoty, v prosinci obdobné Zimní Družecké šlápoty, no
a tradičně končíme rok Silvestrovským pochodem. Letos, v roce
2016, slavíme již 40. ročník. Samozřejmě, že pochody jenom
neorganizujeme, ale snažíme se i někam podívat. Například jsme
se jeli podívat do Sloupu v Čechách na krásné pískovcové útvary
či na Sázavu do Čtyřkol. Ale jezdíme i na jednotlivé turistické
akce, dalo by se říci, že po celé republice. Na podzim jsme pořádali Setkání turistů Středočeské oblasti. Slavnostního zakončení
v kulturním domě se zúčastnil předseda KČT Mgr. Vratislav
Chvátal i starostka našeho města Mgr. Miloslava Becherová.
Co plánujete na tento rok?
Na rok 2016 plánujeme, mimo již zavedené akce, opět výlet do
Sloupu v Čechách a do České Kanady - Jindřichův Hradec
a okolí. A jiných pochodů bude nepočítaně.
Jaká akce vám nejvíce přirostla k srdci?
Co se týká mé nejoblíbenější akce, tak si ani nějak nemůžu
vybrat. Díky turistice jsem navštívil mnoho států jak v Asii, tak
v západní Evropě, ale doma je nejkrásněji.
A co vás na turistice baví nejvíce?
Ta dobrá parta - a to my stochováci jsme. U nás je příroda
nejhezčí, všude ve světě nám ji závidí. A kam přijedeme, všude
znají Stochov, rodiště sv. Václava, díky tomu, že to tady děláme
pro lidi, kteří také rádi chodí.
Děkuji za rozhovor G. Krejčová
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ANKETA NMS
ANKETA: Jaký dárek k Vánocům vás nejvíce potěšil?
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi také pečení cukroví, sledování
pohádek a smažení kapra. Nesmíme ale zapomínat, že jde především o společné chvíle strávené s našimi blízkými. Právě s nimi se
24. prosince sejdeme u vánočního stromečku a rozbalíme dárky.
A jaká nadílka nejvíce potěšila lidi ze Stochova?
Marta Hutrová (59)
Úřednice
Vždycky jsem ráda za pěknou knihu. Ale když
tak přemýšlím, tak snad největší radost jsem
měla asi v deseti letech, kdy jsem si přála panenku - miminko. Pod stromečkem jsem ho
nenašla, byla jsem zklamaná, a potom jsem ho
našla v posteli. Tak to byla radost obrovská.
Štěpán Kánský (20)
Vedoucí call centra/ student VŠE
Možná byste čekali odpověď jako mobil, tablet či notebook, to jsou přesně ty věci, které
dnešní mládež považuje za ty nejdůležitější.
Když ale zapátrám v paměti, nejhezčím dárkem
pro mě byl zájezd do vánoční Paříže.
Zbyšek Kalenda (43)
Ředitel e-shopu
Mám radost z každého dárku. Ty si ale kupuji
celoročně, nejen k Vánocům. Například v létě
jsem si pořídil hrací karty Magic the Gathering,
protože vedu ve Stochově stejnojmenný kroužek pro děti. A to mě potěšilo hodně.

Marie Vodičková (20)
Au-pair ve Francii
Materialistické dárky pro mě
poslední dobou ztrácejí hodnotu.
Největší radost mi letos udělají
letenky do Prahy, díky kterým
budu moci strávit Vánoce se svou
rodinou. A také mě potěší půllitr
Kozla a nakládaný hermelín.
Václav Čížek (78)
Penzista
V tomto věku už si tak důležité
dárky dlouho nedáváme. Ale přeci
jen, když se nám před čtyřmi roky
narodil první pravnuk, to byla sláva.
Na druhou stranu jsem si uvědomil,
jak jsme se ženou zestárli.
Julie Sojková (42)
Pracovnice ve společnosti LEGO
Největší potěšení mi dělá radost
mých blízkých z dárků, které jsem
pro ně vybrala já. Co se týče hmotných dárků, nejvíce by mě potěšila
kuchyňská váha, kterou si chci
koupit už několik let, ale vždy zapomenu.

Foto i text: Gabriela Krejčová

MAGIC: The Gathering
Členové kroužku Magic: The Gathering se od nového roku scházejí také v
pátek. Přibližně osmdesát dětí již prošlo
kroužkem Magic: The Gathering, který
pod záštitou Kamarádů Stochov existuje už dva roky. Jeho členové se scházejí
každé pondělí a jednou za měsíc hrají
turnaj, od letošního roku se ale mohou těšit i na páteční setkání.
Průměrně dvacet až pětadvacet dětí se každé pondělí mezi půl pátou a
půl sedmou schází v klubovně Kamarádů na stochovském náměstí. Pod
vedením Zbyška Kalendy se nadšenci do fantasy kartiček pouštějí do hry
plné příšer a kouzel. O oblibě kroužku, při kterém si děti procvičí nejen
angličtinu, ale také logické myšlení, svědčí především počet zájemců
o hru.
„Tato karetní hra je hlavně o strategii a logice, ale také naučí děti sebekontrole a chování ve větším kolektivu,“ vysvětluje vedoucí kroužku
Kalenda. V okolí Stochova se jedná o velmi speciální aktivitu, která mimo
jiné odvede děti od dnes tak nebezpečných počítačů.

Pravidelný turnaj
Jednou za měsíc se koná také velký turnaj, na kterém mohou účastníci
po zaplacení symbolického startovného vyhrát zajímavé tematické ceny,
jako je například karetní balíček apod. Kromě spolku Kamarádi podporuje

kroužek také město Stochov a obchod Kal-El Store, který se
specializuje na Magic: The Gathering a podobné fantasy hry.
Od ledna se navíc děti mohou těšit také na páteční setkání,
která jim mají přiblížit atmosféru opravdových turnajů. „Slíbil
jsem dětem, že každý pátek budou mít sami pro sebe od půl
čtvrté tzv. Friday Night Magic,“ vysvětluje Kalenda s tím, že se
kroužek koná pravidelně mimo prázdniny.

A jak kroužek funguje?
Na Magic: The Gathering mohou chodit děti, které jsou alespoň v páté třídě, pro mladší by totiž mohla být hra příliš složitá.
Vše je úplně zdarma kromě již zmíněných turnajů. Každý
z nově příchozích dostane tzv. startovací balíček, se kterým si
může hru vyzkoušet. Rodiče se tak nemusí bát, že by zbytečně
investovali do něčeho, co jejich děti po chvíli přestane bavit.
Věkové rozpětí dětí je od dvanácti do přibližně osmnácti let,
starší už se pak mohou účastnit větších (i mezinárodních) turnajů. A zavítat sem mohou také dívky. V současné době je
v kolektivu sice jen jedna, ale například v loňském roce jich bylo
hned šest. Pokud tedy hledáte fajn zábavu pro své děti, je stochovský Magic: The Gathering ideální volbou.
Text i foto: Gabriela Krejčová

Stránka 7

NAŠE MĚSTO STOCHOV

TJ BANÍK STOCHOV

VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

Výsledkový servis - podzim 2015
Muži – III. třída skupina „A“ - OFS Kladno
muži III. skupina „A“
TJ Baník Stochov – Sparta Dřetovice
3 - 2, pol. 2 – 1
branky: Vorbach, Burle, Lavička
SK Vinařice – TJ Baník Stochov
6 – 1, pol. 3 – 1
branka: Burle
TJ Baník Stochov – Čechie Vel. Dobrá „B“ 4 – 3, pol. 0 – 3
branky: Lichner, Duda, Douša2x,
SK Lhota „B“ – TJ Baník Stochov
5 – 0, pol. 1 - 0
Dorost Okresní přebor - OFS Kladno
TJ Baník Stochov – Sokol Hostouň 4 – 5, pol. 0 – 3
branky: Lukáč 3x, Frolík
Sokol Hrdlív – TJ Baník Stochov
6 – 1, pol. 3 – 0
branka: Pinka
Starší žáci Okresní přebor - OFS Kladno
TJ Baník Stochov – Sokol Olovnice
0 – 16, pol. 0 – 3
AFK Tuchlovice – TJ Baník Stochov 1– 1, pol. 1 – 1
dorost okresní přebor
branka: Ploch
TJ Baník Stochov – SK Vinařice
6 – 0, pol. 1 - 0
branky: Ploch 5x, Černý
Starší přípravka Okresní přebor – OFS Kladno
Sokol Kačice – TJ Baník Stochov
1 – 2, pol. 0 - 1
branky: Kedroň, Škrábal
TJ Baník Stochov - Sokol Nové Strašecí 0– 3, pol. 0 – 1
TJ Baník Stochov – Sokol Kačice
4 – 0, pol. 3 – 0
branky: Kedroň 2x, Škrábal, Pluhař
starší žáci okresní přebor
SK Lhota – TJ Baník Stochov
4 – 4, pol. 3 – 2
branky: Kedroň 3x, Škrábal
Po podzimní části sezóny 2015 – 2016 nemůžeme být spokojeni
s některými výkony jednotlivých mužstev.
Nejhůře si vedou dospělí, kteří po sestupu z okresního přeboru
se opět pohybují v sestupových patrech III. třídy. Doufáme, že se
nám na jaře podaří stávající stav změnit. V kategorii dorostu se
potýkáme se špatnou docházkou hráčů, proto zaskakují starší
žáci, kteří se věkově nemohou s dorostenci srovnávat. Starší
žáci po podzimu odehráli svůj průměr, jelikož jsou nováčci soutěže. Asi nejlépe v nasbíraných bodech si vedla starší přípravka
se 16 body. Tabulka bohužel není uvedena a není ani nikde
zveřejněna na žádost OFS – Kladno a složkou FAČR.
TJ Baník Stochov přeje co nejúspěšnější vstup do roku
2016.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

1.

Tým
SK Slovan Dubí

Z
V VP PP P
13 10 1 1 1

Skóre
55:17

B
33

2.

AFK Tuchlovice B

13 10 1

0

2

36:19

32

3.

FK Sparta Kladno

13 7

1

2

3

32:22

25

4.

AFK Svinařov

13 8

0

1

4

28:30

25

5.

TJ Slovan Kladno

13 7

1

0

5

30:27

23

6.

SK Buštěhrad

13 5

3

1

4

23:19

22

7.

SK Vinařice

13 7

0

0

6

38:25

21

8.

Novoměstský Kladno

13 7

0

0

6

30:29

21

9.

Sokol Bratronice

13 4

1

2

6

24:32

16

10.

Baník Stochov

13 4

0

1

8

21:39

13

11.

SK Lhota B

13 3

1

1

8

29:38

12

12.

Sparta Dřetovice

13 3

1

1

8

17:31

12

13.

FC Čechie Velká Dobrá B

13 3

0

0

10 22:39

9

14.

FC Slavoj Kladno

13 1

2

2

8

9

1.

Tým
SK Zichovec

Z
10

V
9

VP
0

PP
0

P
1

Skóre
61:8

B
27

2.

Sokol Smečno

10

6

1

2

1

47:17

22

3.

SK Družec

10

5

2

0

3

43:17

19

4.

Sokol Hostouň B

10

4

0

2

4

29:36

14

5.

Sokol Hrdlív

10

2

0

0

8

18:60

6

6.

Baník Stochov

10

0

1

0

9

12:72

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.

15:33

Tým

Z

V

VP

PP

P

Skóre

B

AFK Libčice
SK Zichovec
FK Brandýsek
Novoměstský Kladno
SK Lhota
AFK Tuchlovice
TJ Sokol Olovnice
Baník Stochov
Sportovní klub Zlonice

12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
8
9
8
7
5
4
4
3

0
2
0
2
1
1
2
0
2

0
1
2
0
1
2
0
1
0

2
1
1
2
3
4
6
7
7

69:15
52:12
57:18
53:13
64:37
45:33
52:26
55:49
23:35

30
29
29
28
24
19
16
13
13

Sokol Smečno

12

4

0

0

8

59:70

12

SK Vinařice

12

2

0

3

7

18:39

9

Novoměstský Kladno B

12

2

1

1

8

12:73

9

Sokol Neuměřice

12

1

0

0

11

6:145

3

Naše základní škola letos o vánočních prázdninách na chvíli ožila. Stalo se to v úterý
29. 12. 2015 v 9 hodin ve velké tělocvičně. Tam totiž proběhl „Vánoční turnaj ve florbalu“
žáků i žákyň 2. a 3. tříd. Všichni, kteří přišli, soutěžili o medaile a věcné ceny zakoupené
ZŠ Stochov. Boj o 1. místo byl velice dramatický, přesto nakonec vyhrálo družstvo hráčů
Matyáš Amler, Lukáš Cibula, Petr Kříž a David Nežerný. Za své výkony se nemusel stydět
nikdo. Prosadila se i děvčata a já si velice cením všech, kteří si přišli zasportovat.
S organizací turnaje významně pomohli žáci vyšších ročníků Tomáš Glücksellig, Petr
Krištof a Josef Vrba. Děkuji také rodičům a prarodičům, že přišli své děti podpořit a dotvořili krásnou atmosféru turnaje.
Jana Vlasáková
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Družecká šlápota opět s rekordní účastí
Obec Družec čítá 939 obyvatel a v neděli 27. prosince 2015 se rozrostla o 1 202 turistů. Přišli na 16. ročník Zimní družecké šlápoty,
kterou pořádal Obecní úřad Družec a KČT Stochov. Příjemná pro-

cházka po vánočních svátcích a pěkné slunečné počasí přilákalo na tento pochod pro zdraví a dobrou náladu rekordní
účast turistů z celé naší republiky, ale i ze zahraničí. Nejvzdálenější účastník pocházel z Anglie. Nejvíce účastníků, 268,
dorazilo z Kladna, z pořádající obce Družec 151. Jednu z tras
7, 10 a 13 km si vybrali i tři nejstarší účastníci. Ve svých 86,
82 a 79 letech úspěšně dorazili do cíle a pochvalovali si jak
trasu pochodu, tak krásné počasí. Nejmladšímu účastníkovi
byli 4 měsíce a vezl se v kočárku. Všichni účastníci pochodu
vyrazili nejprve po silnici směrem na Žilinu, kde se trasy rozcházely. Ta nejdelší vedla až do Chráněné krajinné oblastí
Křivoklátsko. Cíl této nádherné sportovně prospěšné akce byl
v restauraci na hřišti. kde každý účastník obdržel kromě drobných suvenýrů a pamětního listu porci tradičně dobrého guláše. Za takto náročnou akci na organizaci je třeba poděkovat
celému štábu, v čele s paní Marii Pálkovou a jejímu manželovi, který vždy celé trasy připraví a označí.
Foto i text: Václav Čížek

VZÁCNÝ LEGIOVLAK VE STOCHOVĚ
Československá obec legionářská uspořádala v roce 2015
unikátní expozici Legiovlaku na sedmi místech a to v Českých
Budějovicích, Jihlavě, Brně, Zlíně, Břeclavi, Bratislavě a ve
Slavkově u Brna. Tou poslední letošní, osmou zastávkou,
se stal v neděli, 13.12. 2015, Stochov. V 11.32 hod. zastavil
na nádraží vlak tažený parní lokomotivou. Slavnostního zahájení expozice se zúčastnil také prezident republiky Miloš Zeman
a několik vzácných hostů. Příjezd tohoto vlaku očekávala na
nádraží, kromě obyvatel Stochova a okolí, také starostka Stochova Miloslava Becherová, která přivítala pana prezidenta ve
Stochově. Po státní hymně a projevu prezidenta následovala
prohlídka legionářských vagónů a po té i občerstvení, připravené vojáky v dobových uniformách a vojenské kuchyni.
Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské,
který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku
z období let 1918–1920. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou
republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020. V letech 2011–2014
zakoupila Československá obec legionářská celkem 11 vyřazených
historických vagonů. Prvních sedm zrekonstruovaných vagonů bylo
představeno v říjnu 2014 na Nákladovém nádraží Žižkov v Praze, kde
je vyhledalo na 18 000 návštěvníků. V současné době již jezdí po naší
vlasti Legiovlak čítající 10 vagonů. Vlak se skládá z vozu polní pošty,
těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, zdravotního, štábního,
obrněného a dvou vozů plošinových.
Foto: J. Macík, text: V. Čížek
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY
POPLATEK ZA ODPAD
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit, že v měsíci lednu
bude zahájen výběr místního poplatku za provoz
„Systému
shromažďování,
sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“ pro rok 2016. Předpokládaný
datum zahájení výběru 15.1.2016 (bude ještě
upřesněno). Výše poplatku pro rok 2016 zůstává
stejná a to 600,-Kč/os/rok.
Splatnost: 1.pol.2015 do 28.2.2016
2.pol.2015 do 30.6.2016
Poplatek je možno uhradit buď:
v hotovosti - majitelé domků, kteří potřebují
známku na nádobu (informační středisko
v přízemí MÚ).
převodem na účet - majitelé bytů v osobním
vlastnictví - č. ú. 19-0388146339/0800 , variabilní
symbol rodné číslo poplatníka (v případě, že
hradíte za více osob uveďte jejich jména do zprávy pro příjemce), konstantní symbol 0379, specifický symbol 1340.
Toto sdělení se netýká nájemníků z bytů města.
Správce místního poplatku za odpad:
Ing. Ivana Dvořáková, tel: 312 679 132,
email: info@stochov.cz

POPLATEK ZA PSA

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji vedoucímu městské policie, panu Zdeňku Zaspalovi, za příkladné jednání
a chování k nemohoucím lidem.
Vladimír Červený, Stochov
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání a dárek k narozeninám.
p. Poupa

Nejdříve 15.1.2016 (bude ještě upřesněno)
bude zároveň zahájen výběr místního poplatku za
psa za rok 2016. Výše tohoto poplatku je určena
dle různých hledisek např. podle místa, kde je
pes držen, podle počtu psů atd. (pro přesnou výši
poplatku
kontaktujte
správce
poplatku).
Splatnost je do 31.3.2016.
Poplatek je možno uhradit buď:
v hotovosti - na Městském úřadě Stochov ve 3.
patře nebo
převodem na účet. – č.ú. 19-0388146339/0800,
Variabilní symbol: rodné čísla majitele psa, specifický symbol: 1341¨.
POUZE v případě nepřítomnosti pí. Jany Skořepové poplatek vybírá pí. Ing. Ivana Dvořáková
v Informačním středisku.
Správce místního poplatku za psa: Jana Skořepová, tel: 312 679 150, email: sekretariat1@stochov.cz

VZPOMÍNKA
V únoru to bude 7 let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka
a babička Božena Lakotová. Kdo jste jí znali vzpomeňte s námi.
Manžel Josef, dcery Eva a Zuzana s rodinami
3. ledna 2016 uplynuly 4 roky, kdy nás opustil náš milovaný tatínek p. Josef
Neděla. Kdo jste ho znal, vzpomeňte si s námi.
Dcery s rodinami

V případě, že výše uvedené poplatky
nebudou řádně a včas zaplaceny lze jej
dle zákona zvýšit až na trojnásobek.
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INZERCE
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364,
273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů.
Tel.: 603 109 219, 605 858 983
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

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

WÜSTENROT

ELEKTROINSTALACE

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

BEKIVO

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

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
1/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 8. 1. 2016. 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.

Pan Petr Mottl, ortopedický technik a fyzioterapeut - výroba individuálních ortéz,
protéz a ortopedických vložek. Kontakt: ul. Pod Novým lesem 56, Praha 6.
Další informace na www.protetika-sykora.cz

Dodáváme, montujeme
∗
∗
∗
∗

∗

∗
∗

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

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

J. Kindl
312/658202
606/823732

M. Vodička
312/651893
602/332279

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

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

POTRAVINY
ALENA UHLÍŘOVÁ
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV
OTEVÍRACÍ DOBA

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

MOŽNOST PLATBY PLATEBNÍ KARTOU

KAMARÁDI STOCHOV

DĚTSKÝ DOMOV LEDCE
Náš dětský domov dostal také vánoční dárek od města Stochov,
a to zcela zdarma, pronájem bowlingové dráhy a squashe ve
Sportovní hale Stochov.
Letos v našem domově zůstávalo během vánočních prázdnin
16 dětí, převážně těch menších. Ale i tak to bylo pro všechny příjemné zpestření a vyplnění volného času. Měli jsme s sebou
i menší děti, které jsme později ještě vzali na prolézačky. Ještě
jednou moc a moc děkujeme.
S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2016 tety a děti z DD
Ledce

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

PROGRAM DOMU KULTURY

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

Základní škola,
Základní umělecká škola
a Mateřská škola, Stochov
ZÁPIS
do 1. tříd Základní školy
Stochov se koná
v pátek 15. ledna 2016
od 14.00 hod. do 17.00 hod.
a v sobotu 16. ledna 2016
od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Rodiče předloží rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.
Zápis se týká dětí narozených
v době
od 1.9. do 31.12. 2009
a od 1.1. do 31.8. 2010.

Děkujeme městu Stochov za bezplatné poskytnutí místnosti pro charitativní akci „ Našim dětem“. Byla vybrána částka 12 700,-Kč,
která byla použita na nákup dětského ložního povlečení a sponzorování výletů. Dále děkujeme Janu Křivánkovi za poskytnutou
slevu na dětské ložní povlečení a všem, kteří nám pomohli. Bez nich by celá tato akce neproběhla. Pro velký úspěch máme v plánu
tuto akci zopakovat v příštím roce. Děkujeme!
Jana Bartůšková a Simona Žáková

V sobotu 9. 1. 2016 se v našem městě bude opět konat TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, kterou pořádá Arcidiecézní charita Praha
a získanými finančními prostředky podpoří vybrané projekty/například Stacionář pro seniory a charitní centrum v Příbrami/.
Z vybraných peněz zde na Stochově půjde většina na Dům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa v Rajhradě u Brna.
Za Vaše případné finanční dary předem děkují Lucie Valušová, MUDr. Markéta Voborská a Tři králové....

