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NAŠE MĚSTO STOCHOV

Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
1) REVITALIZACE PLOCH V PROSTORU MEZI DPS A BYTOVÝM DOMEM
Vážení občané,
ve dnech 7. 11. - 26. 11. 2016 budou probíhat práce na „Revitalizaci ploch" v tomto prostranství. Jedná se o provedení sadových úprav, chodníků a cest, ploch určených k rekreaci,
montáž nových prvků (lavičky, stoly, atd.). Součástí akce jsou i vegetační úpravy, osázení
zeleně a hřiště na petanque.
2) PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto všem voličům za hlasy, které mi byly dány v krajských volbách 2016 za ČSSD.
Mgr. M. Becherová, starostka města

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 5. 10. 2016 oslavila 91. narozeniny paní Miroslava Matějovská. K tomuto
významnému životnímu jubileu jí byly popřát 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

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků Městské policie Stochov
Zákrok a předvedení
V ulici Hornická se pohyboval agresivní muž, který kopal do košů na odpadky a jako smyslů
zbavený vyzýval procházející občany k pěstním soubojům. Až nekompromisní zákrok hlídky
Městské policie Stochov v podobě donucovacích prostředků, učinil přítrž agresivnímu a nebezpečnému chování muže, který byl následně předveden na místní oddělení PČR. Když si 27letý
muž ze Stochova vyslechl, že bude zajištěn a umístěn do cely předběžného zadržení v Kladně,
tak své chování přehodnotil a za vše se omluvil. Za neuposlechnutí výzvy úřední osoby a za
narušování veřejného pořádku si muž odnesl tučnou pokutu.

Podivín
Hlídka Městské policie Stochov přijala oznámení, že v centru Stochova v blízkosti pošty se
pohybuje muž v zelené bundě, který mluví sám se sebou a podle sdělení oznamovatele má
v úmyslu někoho nebo všechny vystřílet. Hlídka do dvou minut od nahlášení události vypátrala
mumlajícího muže a navázala s ním kontakt. Šetřením bylo zjištěno, že muž nemá u sebe žádnou zbraň a není agresivní. Dále po ověření
totožnosti muže bylo zjištěno, že senior nevlastní žádnou střelnou zbraň a není držitelem zbrojního průkazu. Senior byl hlídkou poučen, aby
příště neříkal taková slova v přítomnosti jiných osob, která u nich mohou vyvolávat pocit strachu. Dotyčný poučení rozuměl, za své chování
se omluvil a přislíbil, že se to již nebude opakovat.

Kontrola zahrádkářských kolonií
Zloději chatařům často připravují nemilá překvapení v podobě vloupání, které je většinou doprovázeno poškozením majetku. V chladnějším
počasí zloději využívají nepřítomnosti chatařů a hledají místo, kde by se mohli schovat před mrazy a také se snaží dostat k jídlu. Samozřejmostí je, že pachatelé nepohrdnou ničím za co se dá utržit nějaká ta koruna, kterou utratí za alkohol a tabákové výrobky. V minulosti, byl při
kontrolách v zahrádkářských koloniích zadržen hledaný muž nebo byl dopaden mladík, který si trénoval své bojové dovednosti na plaňkovém
plotě. Proto hlídky strážníků Městské policie Stochov pravidelně provádějí kontroly zahrádkářských kolonií a v zimním období budou kontroly
ještě intenzivnější.
Martin Skůra, vedoucí strážníků Městské policie Stochov
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Vážení sousedé, v dnešním krátkém příspěvku bych
vás chtěl požádat o maximální součinnost při řešení
problematiky výskytu štěnic v našem městě.
V poslední době se na toto téma objevuje mezi obyvateli města řada tzv. „zaručených informací“. Skutečnost
je taková, že výskyt těchto ploštic je v rámci katastru
Stochova potvrzen. Situaci se snažíme řešit prostřednictvím spolupráce s odbornými firmami a taktéž postup
likvidace a prevence proti výskytu štěnic konzultujeme
pravidelně s Krajskou hygienickou stanicí v Kladně. V uplynulých měsících jsme
taktéž upozornili na tento problém nájemníky v jednotlivých bytových domech ve
vlastnictví města Stochova formou vyvěšení informačního letáku ve všech vchodech bytových domů. Chtěl bych vás touto cestou ještě jednou požádat, aby jste
v případě zjištění výskytu štěnic, kontaktovali neprodleně správu bytového fondu
na telefonu 312651348 případně na e-mailu sbf@stochov.cz .
Bohužel se vyskytují případy, kdy se občané prostě a jednoduše stydí danou
záležitost ohlásit. Je však nutné si uvědomit, že štěnice si domů může přivézt kdokoliv a odkudkoliv. Není to tak, že výskyt štěnic je jen záležitostí nečistoty v daném

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a MÚ Stochov za blahopřání
a dárek k mým narozeninám.
Josef Pokorný
Děkujeme paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové za přání k narozeninám.
František Šíma
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a svým přátelům za blahopřání k narozeninám.
Josef Karlovský
Milá paní starostko, děkujeme Vám za hezké přání k narozeninám.
Marie a Antonín Čechovi
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov za
blahopřání k mým narozeninám.
Michal Janeje

prostoru. Domů vám je může zavléct i návštěva, třeba
i jen prostým přenosem vajíčka na své obuvi. Přivézt
tohoto tvora můžete i třeba na svém zavazadle po
návratu z dovolené ve špičkovém hotelu. V rámci
konzultací s Krajskou hygienickou stanicí v Kladně
máme potvrzeno, že v letošním roce je pravděpodobně i díky klimatickým podmínkám výskyt štětin v rámci
kladenského regionu nezvykle vysoký. Tento problém
se nevyskytuje pouze ve Stochově, ale trápí i okolní
obce a města, mnohdy i ve větší míře.
Máte-li i sebemenší podezření, že s vámi sdílí lože
krvechtiví parazité, prosím seberte odvahu
a kontaktujte správu bytového fondu, problém je třeba
řešit, nikoliv nechávat přerůst do enormních rozměrů.
Děkuji vám za případnou spolupráci a pevně doufám,
že situaci zvládneme společnými silami vyřešit.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
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11/2016 bylo vydáno ve Stochově dne
4. 11. 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
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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 (email, nebo tel. číslo). Redakce si vyhrazuje právo
nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost nelze
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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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DOMOV SENIORŮ - NOVÉ STRAŠECÍ
Nová přístavba v Domově seniorů Nové Strašecí
O potřebě a záměru zvýšit kapacitu domova se zvláštním režimem jsem čtenáře už jednou informovala, a protože se události vyvíjí je
třeba informace podávat průběžně. Myšlenka navýšit kapacitu domova se zvláštním režimem, kde se specializujeme na péči o nemocné
s různými formami demence s dobrými pohybovými schopnostmi, se zrodila na podzim loňského roku po zjištění možností získání financí na
novou přístavbu. Díky podpoře starosty města Karla Filipa a radní pro sociální věci Středočeského kraje Emílie Třískové jsme získali
finanční prostředky od zřizovatele zařízení Středočeského kraje a to 25% od Ministerstva práce a sociálních věcí 75%. Realizace přístavby se nyní nachází ve fázi přípravy projektové dokumentace a stavebního povolení. Podle naplánováno harmonogramu by mohla stavba
začít nejspíše koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Přístavba bude pro 22 klientů a bude součástí reminiscenční zahrady a Domova Pohoda. Bude vytvořeno 20 nových pracovních míst (pracovní pozice – všeobecná sestra, pečovatel/ka, kuchařka, uklízečka).
Počítám s rozšířenou ošetřovatelskou péčí – tedy péčí, kterou
poskytují zdravotní sestry, ošetřovatelky a pečovatelky. Jsem přesvědčena, že člověk by měl dožít svůj život v prostředí, které je mu známé a
pokud to péče o nemocného dovoluje, ponechat ho „doma“, bez ukládání do LDN.
Přístavba bude stavebně velmi podobná současnému Domovu Pohoda s terasou a možností samostatného vstupu do zahrady. Celkem tedy
bude organizace Domov seniorů Nové Strašecí poskytovat dvě sociální
služby – domov pro seniory se 75 lůžky a domov se zvláštním režimem
se 48 lůžky.

Posvícení a sv. Václav (živě) v Domově seniorů Nové Strašecí
Posvícení a Pěkná hodinka - Domov seniorů Nové Strašecí ožil dne 12. září dlouho připravovaným posvícenským grilováním, tancem,
písničkami a vzpomínkami na červnové Hoštické odpoledne u řeky Berounky. Celý den proběhl díky našim sponzorům - grilovalo se 35
kuřat, které senioři dostali od firmy Nowaco, vypilo se 100 piv, které věnoval Královský pivovar Krušovice, snědlo a darovalo se na 950
posvícenských koláčků, na které přispěla 3000,- Kč firma Abena, baráčníci
z Rudy zapůjčili staročeské kroje a SOU Nové Strašecí velký gril. Posvícenského radování se zúčastnil i starosta města Nové Strašecí Karel Filip, místostarostka
Libuška Vosátková a z úřadu zřizovatele Domova vedoucí oddělení sociálních
služeb a humanitárních činností Vladislav Fryč, samozřejmě nechyběly redaktorky
regionálního tisku: Novostrašecký měsíčník, Raport i Rakovnický deník.
K poslechu a tanci hrál Petr Štáfek, Jiří Wachtl a zazpívala Hanka Brožová. Celá
posvícenská akce se konala od 10 hodin dopoledne do večerních hodin. A jak to
bylo s těmi 950 koláčky? Jedenáct zaměstnanců (včetně vedení) se den před chystanou zábavou, tedy v neděli 11. 9. sešlo v jídelně Domova a od sedmé hodiny ráno
do 13. hodiny pekli a pekli a pekli…výsledek byl fantastický.
Odpoledne se sv. Václavem bylo načasováno před svatováclavským svátkem
na den 27. 9. Celé akci předcházely velké přípravy, ale to co se uskutečnilo, předčilo očekávání nás všech. Celé odpoledne bylo v režii zaměstnanců Domova seniorů Nové Strašecí a jezdeckého klubu LUSSY z Rynholce. Odpoledne se zúčastnil opět starosta města Karel Filip, obyvatelé města
a redaktorka Raportu Lenka Pelcová. Původně bylo plánované pouze povídání a historická vzpomínka na svatého Václava, patrona Čech
a Moravy, na stochovské hradiště 10. století i Václavovo narození v naší tak těsné blízkosti (podle legendy).
A jak se vše pomalu připravovalo, přicházely další nápady, až k tomu finálnímu – kníže Václav a jeho návštěva v Domově seniorů. Vznikly
dvě družiny, jedna družina kněžny, která jménem seniorů knížete Václava přivítala, převzala od něho dvě podkovy pro štěstí a pozvala ho
k tanci a hostině. Druhá - družina knížete Václava, která ho na cestě doprovázela. Odpoledne ovládlo románské období, zazněla dobová
hudba i dobový tanec kněžny s knížetem Václavem. Můžete posoudit podle přiložených
fotografií. Všechno bylo umocněno kostýmy, které zaměstnancům sponzorsky (na každou
příležitost) zapůjčuje firma Old Timer Art Miroslava Čecha a jeho manželky Ireny ze Všehrd a Novostrašecké kulturní centrum. Roli šlechetného oře sv. Václava skvěle zastoupila dvanáctiletá kobylka LADY-LU, původem anglický dostihový plnokrevník
z prvotřídního šlechtitelského chovu s významnými předky. Parkurová kobylka soutěží
po celé České republice za jezdecký klub LUSSY Rynholec, jehož majitelem je pan
Stanislav Stránský. Jezdecký klub LUSSY je dalším „sponzorem“ Domova seniorů
Nové Strašecí a tímto bych chtěla poděkovat za úžasný zážitek. Proto pár slov k těmto
milým sponzorům, mezi něž patří i dcera pana Stránského – Jana Stránská, která soutěží za tento jezdecký klub na valachovi TRISTANOVI. Jezdecký klub otevřel v nedávné
době v Rakovníku obchůdek s jezdeckými potřebami, který nese pěkný název
„EQUITIME“, což znamená ve volném překladu „Pravý čas“.
Obě darované podkovy pro štěstí všech obyvatel a zaměstnanců v Domově budou pověšeny ve výšce, kam každý dosáhne rukou a bude se moci podkovy dotknout. Jedna bude pověšena na terase Domova Pohoda a druhá na
Domově seniorů.
PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA, ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí

Stránka 5

NAŠE MĚSTO STOCHOV

KAMARÁDI STOCHOV
Ohlédnutí za svatým Václavem
V pátek 23. září proběhl večer ve znamení setkání s přáteli
z našeho partnerského německého města Saarwellingenu a francouzského Bourbon Lancy. Zástupci těchto měst sem přijeli až
z druhé strany Německa a Francie. Krásně nazdobená sportovní
hala, skvělé občerstvení i kapela tvořily velmi příjemnou atmosféru.
Kromě tance a zábavy si zúčastnění mohli protrénovat svou němčinu, případně francouzštinu, ať už byla na jakékoli úrovni. Stejně
tak zahraniční přátelé se pokoušeli o konverzaci v češtině. Výsledek
takovéto konverzace působil velmi zábavně. I přes jazykovou bariéru jsem zjistila něco málo o mentalitě našich sousedů. O tom, co
nás spojuje i v čem se lišíme. Ale to hlavní bylo zjištění, že Němci
ani Francouzi nespadli z jiné planety, ale jsou to úplně normální
lidé, se kterými se člověk velmi mile pobaví.
Následující den se slavilo posvícení. Kamarádi si v dopoledních
hodinách připravili svůj prodejní stánek. Nechyběly výrobky od dětí, pečené dobroty od členů spolku i jeho příznivců, marmelády, krásné šperky nebo trička s logem naší stonožky Kamilky.
Počasí nám přálo, slunce se usmívalo a nejinak i lidé, kteří se u našeho stánku zastavili. Hudba hrála, dobré jídlo vonělo všude kolem. Byl
to příjemný den. Děkujeme všem, kteří nás podporují. Ať už svou pomocí, finančně nebo úsměvem a povzbudivými slovy.
Ve středu, na svatého Václava, se pak konal výlet do vojenského bunkru v Doksech. Zástupci Klubu vojenské historie Doksy dorazili v plném
nasazení a přes pusté lesy nás prováděli místy, kudy kdysi vedla čára vojenských opevnění. Naše putování bylo oživeno zajímavým výkladem
o historii vojenských bunkrů a o druhé světové válce vůbec. Cíl cesty byl pak v bunkru u Doksů. Uniformy, zbraně i autenticky vybavený bunkr
zapříčinily, že na nás dýchl dávný čas.
Ač v malém množství, výlet jsme si užili a těšíme se na další. Děkuji hrstce statečných zúčastněných a KVH Doksy za tuto možnost a za
jejich zapálení pro věc.
Týna Štáfková

Výroba draka a Drakiáda 2016
Letos nám počasí moc nepřálo a tak místo pouštění draka na poli jsme vytvořili
náhradní plán. Dopoledne si děti vyrobily svého Dráčka, fantazii se meze nekladly,
a odpolední program byl v klubovně plné her. Také jsme ohodnotili nejhezčího
vyrobeného „Dráčka“, ale jelikož porota byla uchvácena všemi originály, každé
dítě vyhrálo a dostalo balíček plný dobrot. Doufejme, že v příštím roce nám počasí
vyjde a těšíme se na vás.

Magic the Gathering junior
Dne 1. října 2016 proběhl další dětský turnaj v Magic the Gathering junior.
K naší stochovské herně se přidaly další dvě dětské herny. Uvítali jsme u nás
hernu z Kladna a také z Krupky u Teplic. Celkem se na turnaji sešlo 16 dětí. Souboj to byl vyrovnaný a všechny děti se dobře bavily. Na prvním místě se umístil
náš Jakub Skořepa, druhé místo obsadil hráč z Krupky Filip Čihák a bronzové místo patří
Jiřímu Benešovi, Stochov. Všem vítězům moc gratulujeme a ostatním držíme palce na
dalším turnaji. V kroužku jsou stále volná místa. Pokud máte zájem o zajímavou karetní
hru, rádi vás uvítáme každé pondělí od 16:30 do 18:30. Kroužek je zdarma díky dotaci od
města Stochov.

Dejte klubovně nový kabát
Dne 8. a 9. října 2016 proběhla velká rekonstrukce v klubovně Kamarádů. Dva dny
tvrdé práce se vyplatily a s patnácti dobrovolníky jsme stihli vymalovat dvě chodby, kuchyňku, místnost pro vyrábění, dále jsme se vrhli na pokládání lina, sestavení nové skříně, protřídění hromady věcí, vyhození staré sedačky, nalepení krásných obrázků na zdi,
výměnu světel a úklid. Všichni
dobrovolníci dostali kafíčko
s bábovkou a k obědu pizzu.
Společně jsme na klubovně strávili něco přes 20 hodin tvrdé práce a to ještě nekončíme, objednáváme nové židle, žaluzie a výzdobu velké klubovny a opravíme
světlo. Uff. Děkujeme všem za pomoc a podporu, díky dotaci od města Stochov
jsme mohli s rekonstrukcí začít. Také děkujeme firmě Enthera spol. s r. o. za poskytnutou slevu na žaluzie, firmě ASA, z. s. za darování 16 židlí do klubovny
a firmě Pěkný nábytek s.r.o. za slevu na židle a abych nezapomněla děkujeme za
odvoz odpadu společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.. Těšíme se na vás na
našich akcích a v naší krásné klubovně.
Lucie Gombitová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY
ADVENTNÍ VÝSTAVA
22.11. - 26.11.2016 v MINIGALERII
města Stochova
ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA.
Lucie Valušová

MĚSTSKÁ ORGANIZACE
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VE
STOCHOVĚ SPOLU S PARTNERY SI
VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA
„POSEZENÍ S PŘÁTELI
PŘI HUDBĚ“
13. LISTOPADU 2016
OD 14,00 - 18,00 HODIN
DO DOMU KULTURY VE STOCHOVĚ.
K TANCI A POSLECHU HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA HAPPY BAND
TOMBOLA VÍTÁNA
VSTUPNÉ 50,-Kč

MĚSTSKÁ ORGANIZACE
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
VE STOCHOVĚ PŘIPRAVUJE
ZÁJEZD DO NĚMECKA
7. PROSINCE 2016
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DOTAZNÍK PREVENCE KRIMINALITY
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás, tak jako již několik let v tomto čase, opět oslovit s prosbou o pomoc s monitorováním bezpečnostní
situace ve městě. V měsíčníku Naše město Stochov, v infocentru Městského úřadu Stochov, na webových stránkách města Stochov
www.stochov.cz můžete najít dotazník, ve kterém se vás ptáme na váš názor na bezpečnost ve městě. Tento dotazník pečlivě vyhodnocujeme a výsledky nám pomáhají v přípravě bezpečnostních opatření, které mají vás, slušné občany, ochránit před těmi, kteří nerespektují zákony. Jedním z takových opatření je například budování kamerového systému, který nám pomáhá v odhalování protiprávního jednání
a v ochraně majetku. I v letošním roce došlo k dalšímu rozšíření kamerového systému v našem městě a do budoucna bychom v tom chtěli
pokračovat. Kamerový systém samozřejmě není jediným opatřením, které pro vaši bezpečnost a klidné žití v našem městě děláme. A právě
vaše názory jsou pro nás významnou pomocí. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do označené schránky v infocentru města Stochov nebo
ho můžete nafotit či naskenovat a poslat na adresu e-mailovou adresu Komise prevence kriminality prevencekriminalitystochov@seznam.cz,
a to nejpozději do 6. prosince 2016. Děkujeme vám za vaši pomoc.
Ing. Sylva Filipová, manažer prevence kriminality

Anketa – Městský kamerový dohlížecí systém a bezpečnost ve městě - 2016
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DOTAZNÍK PREVENCE KRIMINALITY
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STOCHOV
Zřizovatelem Pečovatelské
služby Stochov je město
Stochov. Cílem této organizace je podporovat klienty
v soběstačnosti a samostatnosti, pomoc klientů v tom,
aby co nejdéle mohli zůstat
ve svém přirozeném prostředí, nejlépe v kruhu své rodiny. Pečovatelské služby
pomáhají zajišťovat svým
klientům základní životní potřeby a zabezpečit jim vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředí.
Pečovatelky ve své práci musejí dodržovat zásady Pečovatelské služby. Mezi
ně patří rovný přístup ke všem klientům, práva všech klientů musí být dodržována, lidská důstojnost musí být zachována, zůstává zachována i nezávislost klientů. Potřeby a volby klientů jsou samozřejmě respektovány a poskytované služby
jsou na náležité odborné úrovni, přičemž jsou dodržovány veškeré bezpečnostní
předpisy. Pečovatelská služba města Stochov je poskytována na území města
Stochov a všech jeho místních částí, tedy v Honicích, na Slovance
a v Čelechovicích. V současné době poskytují služby 3 pečovatelky.

Pečovatelská služba poskytuje tyto služby:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, a to v pracovních
dnech v době od 7.00 do 15.30 hod.
Informace mohou zájemcům z řad budoucích klientů či jejich rodinných příslušníků poskytnout přímo pečovatelky na tel. č. 601 346 419 nebo vedoucí správního odboru p. Ing. S. Filipová na MÚ Stochov, tel. 312 651 326, e-mail spravni1@stochov.cz.

•
•
•
•
•

Dům s Pečovatelskou službou Stochov
Dům s pečovatelskou službou Stochov (DPS) se nachází ve východní části
sídliště v klidné části města. Poblíž leží kostel sv. Václava a na náměstí, kde se
nachází mnoho různých obchodů, lékařské ordinace, zastávka autobusů městské hromadné dopravy apod.
Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou určeny především pro osoby, které
pro zhoršování svého zdravotního stavu potřebují pomoc pečovatelské služby.
Klienti zatím nepotřebují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život.
Žádost o umístění do DPS zájemce doručí na správní odbor Městského úřadu
Stochov, na podatelnu nebo přímo vedoucí správního odboru Ing. S. Filipové.
Zde také zájemce získá veškeré informace. Po posouzení žádosti sociální
a zdravotní komisí bude žadatel zařazen do seznamu uchazečů. O umístění
žadatele v DPS rozhoduje Rada města.

Podrobnější informace poskytne paní Ing. S. Filipová,
vedoucí správního odboru MÚ Stochov, tel. 312 651 326 nebo
e-mail: spravni1@stochov.cz

ZŠ STOCHOV
ZÁŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku 2016/17 za
účasti prezidenta p. Miloše Zemana a starostky
města p. M. Becherové. Po zahájení se konaly třídní schůzky 1. tříd.
12. - 16. 9.
Třída 5. B odjela na školu
v přírodě (Šumava - Srní).
20. 9.
V tento den se uskutečnil přespolní běh
na kladenském Sletišti za účasti 24 žáků naší školy
za doprovodu p. učitele Duška.
22. 9.
Třída 3. A
v rámci učiva prvouky.

odjela

na

horu

Říp

26. 9.
Prvňáčkové poprvé vyjeli do divadla Lampion v Kladně.
- V měsíci září se uskutečnily i třídní schůzky
1. stupně a 6. ročníků.
Mgr. Hana Doušová, zást. ředitele
Vážení občané,
v měsíci říjnu
2016 se topná sezona 2016 / 2017 již
naplno rozběhla.
Počátkem října dokončilo stavební oddělení naší firmy
práce na instalaci domovních předávacích stanic v
ulici S. K. Neumanna. Díky mimořádně příznivému
vývoji počasí v tomto období nebyli obyvatelé dotčených domů příliš vystaveni tepelné nepohodě po dobu
vynucených odstávek tepla.
V současné době přecházíme, díky chladnějšímu
počasí, na režim plynulé dodávky tepla během celého
dne s tím, že dodávka je utlumena v období od 23.00
do 05.00 hodin. Tento model se nám v předchozích
letech osvědčil a během nočních hodin n e d o c h á z í ,
zejména u zateplených domů, k výraznému prochlazení objektů.
Od dokončení stavební akce v ulici S. K. Neumanna
opět dodáváme teplo z obou zdrojů, tedy plynové
i uhelné kotelny. V tomto modelu dodávky budeme
pokračovat po celé exponované období topné sezony,
tedy nejméně do března 2017, kdy začneme pomalu
plánovat další posezonní údržbu.
To je však zatím daleko a naším cílem je především
plynulá a kvalitní dodávka tepla v nejbližších dnech
a týdnech.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu ITES spol. s r.o.
Stochov
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Nové zboží k prodeji na
recepci sportovní haly
značky SALMING, HEAD
a YONEX (florbalové, squashové, tenisové doplňky
a další...)
Jako v loňském roce se
opět ve sportovním areálu
budou konat závody psích
spřežení, přijďte se podívat.
Podnikatelům a firmám nabízíme reklamní plochu k pronájmu ve
Sportovní hale Stochov. V případě zájmu nás kontaktujte na email
sams@stochov.cz
Pronájem reklamní plochy, ceny bez DPH:
Varianta I:
Plachta 200x200 cm umístění na velké hale přímo proti
tribuně. Celkem: 500,- Kč bez DPH/měsíc
Varianta II:
Samolepka o velikosti 215x40cm umístění squash kurt pod autovou čáru. Celkem: 200,-Kč bez DPH/měsíc
Jednotlivé ceny za pronájem reklamní plochy jsou odsouhlaseny Radou města Stochov.
Bc. Michal Paták
Sportovní areály města Stochova
vedoucí organizační složky

ŠACHY STOCHOV
Konečně jsme se dočkali, skončila nám přestávka mezi regionální soutěží a devátého října začalo první kolo ročníku 2016 - 2017,
a to ve Velvarech. Přestávku jsme využili k tréninku, a také jsme navštívili několik turnajů, například Rapid šach ve Velvarech. Bohužel
musím přiznat, že se nám vůbec nedařilo a obsadili jsme místa až v zadní části startovního pole.
Další turnaj také v rapid šachu byl 2. 10. v Kolešovicích a tam jsme dopadli mnohem lépe. Nejlépe se umístil s pěti body na 14 místě pan
Tůma, pan Koblic získal 4,5 bodu, pan Pucholt uhrál 4 body a pan Švarcbach měl 3 body. Také jsme několikrát postavili šachy na náměstí,
ale největší radost nám udělaly tři nové vlaštovky z řad žáků. Doufáme, že jim zájem vydrží i nadále a že přibydou i další. Znovu
připomínám, že se scházíme v klubovně na náměstí každou sobotu od 14,00 hodin a v neděli od 8.30 hodin zveme všechny zájemce o šachy, přijďte si zahrát.
Za šachový oddíl zdraví Tůma R.
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VRHAČSKÝ ČTYŘBOJ PODVACÁTÉ
(be) V sobotu 8. října se ve sportovním areálu
uskutečnil již 20. závod ve vrhačském čtyřboji,
který pořádá naprosto nepravidelně pro příchozí
(povětšinou amatéry) tak poněkud pololegální,
nikde neregistrovaný, spolek AHOS. Akce byla
zpočátku, ostatně tak jako vždy při podobných
aktivitách této ctihodné společnosti, pojata tak
napůl recesisticky, napůl šlo skutečně o závod.
Myslím, že tato rozpolcenost přetrvala dodnes.
Iniciátorem byl samozřejmě neúnavný a agilní
Mirek Krejčí, který dokázal pokaždé i ty největší
flegmatiky přimět k tomu, aby se zapojili do všeho možného i nemožného. Vůbec nejatraktivnější disciplínou bylo samozřejmě vždycky kladivo,
s nímž bylo dokonce zakázáno trénovat a z toho
plynuly sice humorné, ale někdy i dost nebezpečné situace. Ale ani tento poslední závod
nepostrádal dramatických okamžiků, když Gábina Krejčová rozehnala diskem, který jí vyklouzl
z ruky, bezstarostně zevlující hlouček ostatních
závodníků a přihlížejících. Inu, klece pro hody už
nám dávno rozebrali...
Letošního podniku se zúčastnilo 13 mužů
a 3 ženy, mezi muži dominoval v absolutním pořadí Michal Pauza (věkem ještě dorostenec), který
nasbíral 1782 bodů, kategorii žen ovládla Andrea Majerová s 907 body. Za ní skončila Gabriela
Krejčová (766 b.) a třetí byla teprve šestnáctiletá Anna Pauzová (610 b.). Pořadí v kategorii A mužů
(do 40 let): 1. M. Pauza (1782), 2. P. Zemek (992), 3. T. Krejčí (980), 4. F. Bernat (977), 5. P. Čížek
ml. (784). V nejpočetněji obsazené kategorii mužů B (nad 40 let) zvítězil při neúčasti Petra Krejčího
jeho bratr Miroslav (1223), 2. M. Kukla (1152), 3. J. Plicka (1068), 4. Martin Vojtek z Kačice (911),
5. V. Pauza (825), 6. P. Čížek st. (777), 7. L. Liška (762), 8. P. Pinkas (443).
Lze konstatovat, že 16 závodníků je tak tak na hranici pořadatelských možností, nicméně se zdá,
že to zatím vzdávat nebudeme. A že do toho účastníci vkládají opravdu nezměrné úsilí a značnou
zarputilost, o tom svědčí přiložené snímky Václava Čížka. Jinak bych vyzdvihl, že Pavel Pinkas se
jako jediný zúčastnil všech dvaceti závodů! Tak snad nashledanou na jaře.
Karel Beran

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE

STOLNÍ TENIS

Po letní přestávce začala v říjnu stolním tenistům naplno nová sezóna 2016/2017.
Po nezdařeném postupu v minulé sezóně odešla Katka Vajcová do TTC Kladno, kde bude hrát středočeskou divizi, což je o dvě soutěže
výš, než hraje stochovské áčko. Protože se nepodařilo sehnat jinou posilu, do áčka se musel přesunout Petr Fencl z béčka a obě družstva
jsou tímto oslabena. Je reálné, že budou mít v této sezóně problémy s udržením v soutěži.
„A“ družstvo má odehrané již 4 zápasy v krajském přeboru II. třídy, soupeři byli zatím vždycky lepší.
Výsledky:
23.9.2016 – Stochov A – Slaný A 8:10 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, T. Velc 1/3, P. Fencl 1/3, Z. Janoušek 1/3, čtyřhra 2/0
24.9.2016 – Sokol Buštěhrad – Stochov A 4:14 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, P. Fencl 1/3, Z. Janoušek 1/3, J. Hudeček 0/4, čtyřhra 0/2
15.10.2016 – Sokol Lány B – Stochov A 5:13 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 1/3, J. Hudeček 1/3, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 0/2
16.10.2016 – Sokol Rakovník – Stochov A 4:14 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, Z. Janoušek 0/4, T. Velc 1/3, R. Žák 0/4, čtyřhra 1/1
V prvních dvou zápasech sezóny v regionálním přeboru I. třídy nezaznamenalo zatím úspěch ani stochovské „B“ družstvo.
Výsledky:
3.10.2016 – TTC Kladno E – Stochov B 7:11 (body / prohry: R. Žák 3/1, p. Karmazín 2/2, J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, čtyřhra 1/1
10.10.2016 – TTC Kladno F – Stochov B 4:14 (body / prohry: R. Žák 2/2, p. Karmazín 0/4,J. Hudeček 0/4, M. Gniwek 1/3, čtyřhra 1/1
J. Jedlička, starosta jednoty
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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

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
∗
∗
∗
∗

∗

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

T. J. Kačice nabízí ∗
k pronájmu
∗
nebytové prostory
36 měsíců záruka
(bývalá kavárna Jamajka) F. Bečka
J. Kindl
M. Vodička
312/244089
312/658202
312/651893
o velikosti 75,5 m2.
602/155815 606/823732 602/332279
Zájemci volejte na telefon:
fax:312244089
602237920.
e-mail: bekivo@volny.cz

Koupím byt
na Stochově
nebo v Novém
Strašecí v prvním patře
nebo zvýšeném
přízemí.
Telefon: 274 778 323

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

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 13

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V měsíci říjnu se v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov uskutečnily dva obřady slavnostního
přivítání občánků mezi občany města. Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky
Města Stochova 6 chlapečků a 5 holčiček (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Lukase Zahálku,
Davida Vlka, Martina Ludvíka, Kryštofa Jahelku, Vojtěcha Pince, Františku Morávkovou, Elišku
Sviderkovou, Alexandru Žebrovou, Karolínu Borčovou a Natálii Jelenovou. 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

Františka Morávková
Lukas Zahálka

Eliška Sviderková
Martin Ludvík
David Vlk

Karolína Borčová

Kryštof Jahelka
Alexandra Žebrová

Natálie Jelenová

Vojtěch Pinc

