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ANKETA„BEZPEČNOST VE MĚSTĚ“
V jednom z předešlých čísel měsíčníku Naše město Stochov jsem
vás informovala, že se podařilo získat dotaci na vybudování dalšího
kamerového bodu. Na základě dotazníkového šetření byla vybrána
lokalita, která byla občany vnímána jako nejvíce problematická. Nový
kamerový bod byl vybudován na křižovatce ulic Sokolovská a Hornická
a pomáhá monitorovat prostranství poblíž dětského domova
a celou spodní část ulice Hornická.
Současně jsem čtenáře požádala o vyplnění ankety na téma bezpečnost ve městě, kde mě, mimo jiné, zajímal názor na stávající kamerový
systém, na jeho další rozšiřování i na celkovou bezpečnostní situaci ve
městě. Přestože bylo distribuováno téměř 2000 dotazníků, vrátilo se
jich pouhých 50. Věřím, že alespoň těchto 50 lidí zajímá bezpečnostní
situace ve městě. A nebo to možná znamená, že všichni ostatní jsou
s bezpečnostní situací tak spokojeni, že nepovažují za nutné se k ní
nějak vyjadřovat.
V loňské anketě bylo mnoho připomínek k nedostatku odpadkových
košů ve městě. Vedení města na tuto připomínku zareagovalo
a v průběhu loňského roku bylo rozmístěno na území města 50 nových
odpadkových košů.
Teď již k vyhodnocení nejnovější ankety. Zúčastnilo se jí 29 žen
a 21 mužů. Ve všech věkových kategoriích byl přibližně stejný zájem
o vyplnění ankety. Nejvíce respondentů bydlí na sídlišti poblíž Mírového náměstí a na starém Stochově. Naopak nejmenší zájem o anketu
byl z okrajových částí sídliště (okolí sportovního areálu a okolí ulice J.
A. Komenského) a z Čelechovic. 21 respondentů využilo možnost

k podrobnějšímu vyjádření, poměr mužů a žen byl stejný.
Naprostá většina respondentů – 94% - ví o tom, že je město
monitorováno Městským kamerovým dohlížecím systém a celých
84% je pro další rozšiřování. 66% souhlasí s rozšiřováním
i v okolí svého bydliště. 80% respondentů si myslí, že monitorování kamerovým systémem dopomůže k větší bezpečnosti ve
městě, ale jen 66% se na monitorovaném území cítí bezpečněji.
Další otázky se již týkaly kriminality obecně. Dle ankety se protiprávního jednání na území města dopouští nejvíce mládež (72%)
a pak pejskaři (38%). Volně pobíhající psi a neuklízení exkrementů - tyto problémy byly často respondenty zmiňovány.
Pokud jde o lokalitu, kterou vnímají dotazovaní jako tu, kde se
nejčastěji děje protiprávní jednání, pak bylo opět nejvíce označováno sídliště poblíž dětského domova a okolí Mírového náměstí
a pak nově také hřbitov.
Za nástroj, který nejvíce napomůže k udržení bezpečnosti
v ulicích, respondenti nejvíce jmenovali více hlídek v ulicích. Tuto
možnost označilo 82% dotazovaných. Přibližně polovina pak
označila Městský kamerový dohlížecí systém (52%) a dostatečné
pouliční osvětlení ( 42%).
Získaná data jsou velice důležitá k dalšímu plánování preventivních opatření a pak jsou také důležitou zpětnou vazbou na
opatření již učiněná. Velice děkuji všem, kteří se na vyplnění
ankety podíleli a věnovali pár minut svého času zamyšlení nad
bezpečností situací v našem městě.
Ing. Sylva Filipová manažer koordinátor prevence kriminality

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
V uplynulém období městská policie řešila 7 případů narušení občanského soužití. Při kontrole dodržování místní úpravy silničního provozu
řešila 7 přestupků neukázněných řidičů. Zadržela jednoho řidiče za volantem, který řídil motorové vozidlo, ač mu bylo oprávnění odebráno,
dalšího, který řídil pod vlivem návykové látky, oba byli předáni PČR Stochov. Stejně tak byl předán podnapilý, agresivní občan, po použití
donucovacích prostředků. Dále řešila tři případy krádeží, v obchodním domě Tesco. Na Slovance řešila občana při poškozování cizí věci.
Zajistila silně podnapilého občana, který svým chováním budil veřejné pohoršení a současně hrozilo, že může způsobit dopravní nehodu,
nebo si způsobit zranění. Podařilo se dohledat dva majitele autovraků, a po následné výzvě došlo k jejich odstranění. Odchytila 11 domácích
zvířat a jedno exotické. V součinnosti městská policie působila při návštěvě prezidenta republiky.
MP Stochov

ITES spol. s r. o.
Vážení nájemníci,
tak jako každoročně, v závěru měsíce ledna, předala naše společnost svým smluvním partnerům podklady pro vyúčtování výroby
a prodeje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro bytové a nebytové
prostory za uplynulý rok.
Rok 2015 byl, co do výroby a prodeje tepla, velice podobný roku
2014 a z pohledu dodavatele se jednalo o rok spíše podprůměrný.
Relativně nízkou výrobu a prodej tepla ovlivnily samozřejmě klimatické podmínky a v neposlední řadě rovněž další zateplování domů
ve Stochově a vaše hospodárné nakládání s odebíraným teplem.
V tabulce vám předkládám základní číselné údaje, které charakterizují uplynulý rok z pohledu provozní jednotky naší společnosti
ve Stochově (viz tabulka).

Výroba tepla – Stochov 2015
Vyrobené teplo celkem

58.611 GJ

Vyrobené teplo na K1 – plynová kotelna

42.232 GJ

Vyrobené teplo na K353 – uhelná kotelna

16.379 GJ

Spotřeba plynu na K1/2015

1.837.264 m³

Spotřeba uhelné směsi na K353/2015

2.206,86 t

Cena měrné jednotky 1GJ/2015

727,40 Kč vč DPH 15%

Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA NA ROK 2016
Ke konci roku byl, po doporučení finančního výboru, schválen zastupitelstvem rozpočet našeho města na rok 2016. Tento rozpočet má svoji
tradiční část položek, v kterých jsou alokovány finanční prostředky na provoz městských zařízení. Jedná se zejména o školy, sportovní areál,
městskou policii, zajištění úklidu technickými službami, správu MÚ a bytové hospodářství. Hodnoty (peníze) v těchto položkách bývají meziročně přibližně stejné a úlohou finančního výboru je posoudit a projednat nároky správců jednotlivých kapitol. A to tak, aby mohli zajistit kvalitní
chod odborů, složek MÚ, či našich zařízení při použití přiměřených finančních prostředků. Myslím, že se to podařilo, neboť jen u některých
položek došlo k mírnému navýšení peněz. Některá zařízení udržela své provozní náklady, či dokonce je snížila. To je případ správy sportovních areálů, kde klesly náklady cca o 1 mil. korun. Což svědčí do velmi kvalitním vedení tohoto zařízení. Významnou úsporou peněz a přínosem pro naše obyvatele – nájemníky je snížení rozpočtované ceny tepla pro rok 2016 na 667,- Kč/GJ. Pro rok 2015 byla dojednána rozpočtovaná cena 688,- Kč/GJ. Je to poprvé od zahájení rekonstrukce tepelného hospodářství města. Toho bylo dosaženo dlouhodobým jednáním
Rady města, v čele s paní starostkou, s provozující společností a přijetím potřebných opatření k zajištění tohoto trendu vývoje ceny tepla.
Druhou částí rozpočtu, která se každoročně mění, a tím je i zajímavější, jsou investice v kapitole stavebnictví. V rozpočtu 2016 jsou na předních místech investice, ke kterým chceme získat dotační peníze. Proto jsme na jejich realizaci přesunuli i prostředky z fondu rezerv. Dokladování schopnosti financovat uvedené projekty je jednou z podmínek na získání dotace. Při získání dotace budou naše náklady na realizaci následně o dotační peníze sníženy. Další formou financování je přijetí úvěru. Jednání o vyhlášení výběrového řízení na banku, která by nabídla
nejlepší podmínky, započalo na prosincovém jednání zastupitelstva. K tomuto jednání byly předloženy předběžné nabídky několika bank,
které jsou velmi zajímavé. Například pro úvěr 50 mil. korun úrok 1,2% s fixací i 20 let a možností mimořádných splátek bez penalizace. Využití
případného úvěru by bylo na tři významné akce, jejichž realizace je potřebná, ale i velmi nákladná. Jedná se rekonstrukci se zateplením budovy MÚ, zateplení všech budov ZŠ a další zateplení bytových domů v majetku města. Případným přijetím úvěru bychom mohli rekonstrukce
realizovat nyní a rozložit zatížení rozpočtu města na delší dobu, třeba 20 let. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu vypsat výběrové řízení na
nabídky bank na případný úvěr. Důvodem byly současné výhodné podmínky úvěrů a zvyšující se náklady na stavební práce. O vyhlášení
výběrového řízení rozhodnou již jednotliví zastupitelé. Pak bude po posouzení nabídek druhé kolo, případné přijetí úvěru.
Ing. Jindřich Sybera, předseda FV a člen RM

PODĚKOVÁNÍ
Mnohokrát děkujeme všem, kteří jste přispěli na
letošní Tříkrálovou sbírku. Převážná část výtěžku
poputuje v rámci projektu “Právo umírat bezbolestně” na nákup léků, které pomohou od bolesti
těžce nemocným pacientům Hospice svatého
Lazara v Plzni. Jedná se o opiáty a léky, jejichž
cena značně převyšuje úhradu od zdravotních
pojišťoven.
Lucie Valušová, MUDr. Markéta Voborská, Tři
králové Pepa, Honza a Samuel, Hana Haráková
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání k mým jubilejním 80. narozeninám.
Aloisie Slezáková
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové
a Městskému úřadu Stochov za blahopřání
k mým narozeninám.
Libuše Janejová
Děkuji MÚ Stochov, p. starostce Mgr. Becherové, rodině a známým za blahopřání k mým narozeninám.
Jan Feierfeil

VZPOMÍNKA
27. února uplyne šest let,
co nás navždy opustil manžel, tatínek, dědeček, pan
učitel Milan Zimmermann.
Vzpomeňte s námi.
Hana Zimmermannová s rodinou
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
!! POZOR AKCE březen2016 !!

!! POZOR AKCE březen 2016 !!

Potřebujete prořezat nebo pokácet strom na vaší
zahradě?

Potřebujete vyklidit své byty, sklepy, domy?

Potřebujete umýt okna ve výškách kam vaše drahé
ruce nedosáhnou?

Potřebujete se zbavit harampádí dříve než se z něj
nervově zhroutíte?

Potřebujete opravit střechu, okapy nebo komín?

Bouráte kůlnu, dílnu, zeď nebo rovnou celý
barák?

Uvízla vám kočka na stromě? :)

Chystáte se rekultivovat svou zahradu?

Využijte naší jedinečné akce na měsíc březen, kdy
společnost Technické služby Stochov, s.r.o. nabízí
pronájem plošiny za ještě výhodnější cenu.

Využijte naší jedinečné akce na měsíc březen, kdy
společnost Technické služby Stochov, s.r.o. nabízí
pronájem bikramových van za zvýhodněné ceny.

CENA ZA PRONÁJEM PLOŠINY NA MĚSÍC
BŘEZEN 2016

CENY ZA PRONÁJEM BIKRAMOVÝCH VAN

400 KČ/HODINA vč. DPH
Cena za kilometr – 24 Kč vč. DPH/ 1km
V případě zájmu kontaktujte sl. Kláru Konopkovou na tel.
čísle 602 331 359 nebo na e-mail: ts-stochov@seznam.cz

NA MĚSÍC BŘEZEN 2016
Bikramová vana 2m³ - 300 Kč vč. DPH
Bikramová vana 4m³ - 500 Kč vč. DPH
Bikramová vana 6m³ - 700 Kč vč. DPH
Cena za kilometr – 24 Kč vč. DPH/ 1km
K ceně pronájmu a dopravy je nutno připočítat
poplatek za uložení odpadu na skládce.
V případě zájmu kontaktujte sl. Kláru Konopkovou
na tel. čísle 602 331 359 nebo na
e-mail: ts-stochov@seznam.cz

Občanské sdružení v Čelechovicích zakončilo rok 2015 akcemi pro děti
11.11.2015 rodiče s dětmi vyšli za svatým Martinem. Na cestu jim svítily lampiony, které si předtím společně vyrobili v klubovně Multifunkčního centra. Pan Lebeda v podobě svatého Martina, vyprávěl dětem legendu o svatém Martinovi. Potom děti obdaroval sladkým dárkem. Děti se vrátily na dětské hřiště, kde se občerstvily horkým čajem, rodiče svařáčkem a společně si opekli buřtíky. Svatý Martin na to,
že letos vyměnil bílého koně za loďku a připlul po Kačáku, připravil dětem příjemné zážitky.
Další akcí bylo rozsvícení vánočního stromečku, první adventní neděli. Vzhledem k větrnému počasí, tatínkové pro jistotu postavili
a pevně ukotvili velký zahradní altán. Děti zazpívaly pro velké shromáždění přihlížejících spousty koled. Odměnou jim bylo rozsvícení vánočního stromku, který nám zase o kus vyrostl. Díky společnosti Technické služby Stochov, s.r.o., která včas stihla strom nastrojit, svítil
tento jako maják do dálky. Maminky zajistily občerstvení. Hrála hudba, vše se snědlo a vypilo, všichni se skvěle bavili.
Je důležité v dnešní době internetu, kde všichni spolu mluví přes obrazovku počítače, nakupují v e-shopech, aby se lidé měli nejenom kde
sejít, ale hlavně, aby se chtěli sejít. V době, kdy se lidé přestali v obchodech a na ulici zdravit, je nutné, aby z pudu sebezáchovy českých
rodů našli opět cestu k sobě a vyprávěli si o svých starostech a radostech. Zřejmě nás nečekají lehké časy, tím víc by se lidé měli semknout,
zachovávat tradice, vést děti k úctě k rodině. Myslím, že čelechovické děti, díky partě nadšenců, mají ve výchově pevné stavební kameny.
Radujme se z rozsvícených očí našich dětí a vnoučat. Potěšme se s příbuznými a otevřete svá srdce lásce a porozumění. Je veliké umění
umět naslouchat druhému.
Děkujeme všem příznivcům a sponzorům, kde největší příspěvek je od města Stochov, za podporu.
Již nyní Občanské sdružení připravuje výroční členskou schůzi, kde zhodnotíme co se povedlo a kde nás tlačí bota. Připravíme akce na
letošní rok a srdečně všechny zveme. Pro zájemce jsou vždy po ruce naše stránky na internetu, kde je jednak plán akcí na rok 2016 a také
z každé ukončené akce je video nebo bohatá zásoba fotografií.
Připravila B. Chytrá
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV
Tenisový klub Stochov zakončil rok 2015, již po šestnácté,
„Slavnostním večerem stochovského tenisu“. Slavnostní večer se uskutečnil tradičně v prostorách foyer Domu kultury ve Stochově.
Tenisté a jejich hosté si přiblížili činnost tenisového klubu a jejich členů
v roce 2015.
Tenisový klub Stochov, v soutěžích družstev v roce 2015, obsadil
všechny věkové kategorie. Soutěže družstev hráli jak dospělí, tak dorost,
starší žactvo, mladší žactvo a i babytenisté a minitenisté.
Tenisový klub uspořádal v roce i dva tenisové kempy. Ten první se
uskutečnil v italském Santa Croce a ten druhý, příměstský, na tenisových
dvorcích na Stochově.
Samotný, „Slavnostní večer stochovského tenisu“, se nesl
v slavnostní atmosféře, kdy po zhodnocení roku byli vyhlášeni
nejlepší hráči klubu za rok 2015. Ceny nejlepším předala starostka
města Mgr. Miloslava Becherová.
Talentem roku se stal David Pergl, juniorkou roku byla vyhlášena
Andrea Patočková, juniorem roku Tobiáš Jurgovski, hráčkou roku
Beáta Albertová a hráčem roku Marek Lhotský.
Závěrem hodnocení, „Slavnostního večera stochovského tenisu“,
bylo vysloveno poděkování Městu Stochov, Skupině ČEZ, Odborovému sdružení ECHO, Středočeskému kraji za podporu Tenisového klubu v roce 2015.
Celým večerem provázel moderátor Zdeněk Vrba spolu s disžokejem Markem Hůlou.
Rok 2015 se vydařil a již se všichni těšíme na jarní dny roku, abychom mohli zahájit letní sezónu 2016.
Roman Klusák, prezident TK Stochov

Městská organizace Českého červeného kříže ve Stochově spolu s partnery si vás dovoluje pozvat
na „POSEZENÍ S PARTNERY PŘI HUDBĚ“, 14. února 2016 od 14,00 hod. do 18,00 hod.
v Domě kultury Stochov. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Happy Band
Tombola vítána
Vstupné 50,-Kč
Městská organizace Českého červeného kříže ve Stochově připravuje zájezd do PLR, a to dne 6. dubna 2016.

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 7

ŠACHY STOCHOV
V neděli 24. ledna jsme sehráli šesté kolo regionální soutěže s družstvem TJ Český Lev Kolešovice. Hrací místnost mají
v Kněževsi na obecním úřadě. Protože nemohli hrát dva hráči, a to první a třetí šachovnice, tak jsme odjížděli s velkým strachem, jak dopadne výsledek. Musím však přiznat, že jsme byli sami překvapeni. Pan Honzík na první a pan Pucholt na druhé
šachovnici uhráli remízu, na třetí šachovnici pan Tůma uhrál bod, na čtvrté pan Mrnka a na páté pan Koblic zvítězil také. Celkový výsledek 4: 1 nám udělal velikou radost, a také nás posunul v celkovém pořadí z devátého místa na místo šesté. Doufám, že
to nebylo naposledy, a že se nám povede i dále něco vyhrát, abychom v soutěži skončili alespoň v horní polovině tabulky. Příští
zápas, 7. kolo, hrajeme doma s družstvem Libčice B.
Tabulka pořadí
6.1 10 ŠO TP Nova Kladno "B"

1-4

8 ŠK Rakovník B

Rozhodčí Žáček Petr
1

Pospíšil Petr Z

1645

½:½

Dočekal Vladimír
V,Z

1876

2

Žáček Petr K,Z

1522

½:½

Jilka Miloslav Z

1633

3

Urban Milan ZK

1335

0:1

Lev Pavel K,Z

1544

4

Kupka Marek

1565

0:1

Kohout Josef V

1970

5

Kadlec Zdeněk

1517

0:1

6.2 11 ŠK Zlonice

3-2

Verner Jaromír
1501
TJ Kralupy nad Vltavou
7
D

Rozhodčí Hrdlička Jan
1

Dulka Ľubomír Z

1517

½:½

Lánský Petr
V,ZK,Z

1667

2

Hrdlička Jan ZK,Z

1879

½:½

Seiner František

1656

3

Sladká Hana K,Z

1638

1:0

Korbel Jiří Z

1450

4

Slezák Jaroslav Z

1606

0:1

Holáň Miloš

1440

Beran Pavel
1520
T J. AERO Odolena Voda
6.3 1
"B"
Rozhodčí Velík Jan

+:-

-

5

4-1

Střelba Ivo K,Z

1820

1:0

Stehlík Jakub K,Z

1322

2

Skýpala Ondřej Z

1593

1:0

Leník Jiří V

1610

3

Svoboda Tomáš Z

1358

0:1

Beneš Matěj Z

1318

4

Železník Václav Z

1195

1:0

Beneš Martin

1000

5

Skýpala Jan

1256

1:0

Novotný Tomáš

1000

TJ Český Lev Kolešovice C

1-4

5 ŠO STOCHOV

2

Rozhodčí Hinz František
1

Hejda Václav V,Z

1706

½:½

Honzík Jiří Z

2

Kantořík Pavel Z

1600

½:½

Pucholt Martin Z

1603

3

Rédl Václav Z

1530

0:1

Tůma Robert K,Z

1576

4

Marhevský Milan Z

1000

0:1

Mrnka Václav

1620

Vengrin Jakub
1000
ŠK Liběhrad Libčice n/Vlt.
6.5 3
"B"
Rozhodčí Najman Martin

0:1

5

5-0

+

=

-

MP
3

Body

1 ŠK Zlonice
T J. AERO Odole2
na Voda "B"

6

5

0

1

15

20½

5

4

1

0

13

18½

3 ŠK Rakovník B
ŠK Liběhrad Libči4
ce n/Vlt. "B"
Cayman Pharma
5
Neratovice G

5

4

0

1

12

16½

5

3

2

0

11

17

5

3

0

2

9

15

6 ŠO STOCHOV
ŠO TP Nova Klad7
no "B"
8 ŠK Velvary B
TJ Kralupy nad
9
Vltavou D
TJ Český Lev
10
Kolešovice C
Cayman Pharma
11
Neratovice F

6

2

0

4

6

15½

6

2

0

4

6

11½

6

2

0

4

6

10½

5

2

0

3

6

9

5

0

2

3

2

7

6

0

1

5

1

9

Tůma R. a Fiala J.

6 ŠK Velvary B

1

6.4

Part.

Poř. Družstvo

1627

Koblic Miroslav
1592
Cayman Pharma Nerato4
vice F

1

Zítko Martin V,Z

1759

1:0

Stará Tryhubová

1306

2

Reichl Jiří Z

1771

1:0

1566

3

Seidl Vladislav

1535

1:0

Nejedlý Martin Z
Bartoň Václav
ZK,V

4

Najman Martin K

1309

+:-

-

5

Havlík Josef

1662

+:-

-

1346

Dům kultury Stochov zve
na komedii Františka Ringo Čecha

DÍVČÍ VÁLKA
Čechovo prozatímně
osvobozené divadlo
15. března 2016 od 19:00 hod.
Hrají: F. R. Čech, M. Maděrič,
J. Štědroň, R. Skamene,
O. Navrátil, P. Martinák,
S. Pogodová a další
Předprodej zahájen - kancelář
nebo pokladna DK Stochov,
prodejna Papír - Hračky A4
Mírové nám. Stochov
Vstupné: 349,- Kč
Čechovo prozatímně osvobozené
divadlo exkluzivně zastupuje
PRAGOKONCERT BOHEMIA a.s.
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STOLNÍ TENIS - T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
2015 - Obě družstva stolního tenisu Sokola Stochov mají odehranou první
polovinu svých zápasů v základní části soutěže.

2016 - Obě družstva stolního tenisu sokola Stochov začala
po novém roce druhou polovinu základní části soutěže.

„Á“ družstvo má z 11 zápasů zatím jednu prohru a dvě remízy a je na třetím
místě průběžného pořadí krajské soutěže 2. třídy. Pochvalu zaslouží Katka
Vajcová, která je, až na dvě prohry v zápase s Nižborem, zatím stoprocentní
a je v čele průběžného žebříčku jednotlivců s 95% úspěšností.

„Á“ družstvo odehrálo v lednu 4 zápasy, všechny vítězné,
a dostalo se poprvé do čela tabulky. V posledních dvou
zápasech musel za zraněného Tomáše Velce zaskočit
Roman Žák z béčka, který v krajské soutěži nemá téměř
žádnou zkušenost. Hrál ale velice dobře a zkušeně. Nebýt
jeho bodů, ani jeden zápas by vítězstvím Stochova neskončil.

Výsledky áčka:
28.11.2015 - Sokol Buštěhrad - Stochov A 3:15 (body / prohry: K. Vajcová 4/0,
J. Jedlička 4/0, T. Velc 2/2, Z. Janoušek 3/1, čtyřhra 0/2)
29.11.2015 – Slovan Kladno - Stochov A 8:10 (body / prohry: K. Vajcová 4/0,
J. Jedlička 2/2, P. Fencl 1/3, Z. Janoušek 3/1, čtyřhra 2/0)
12.12.2015 Stochov A – Kánoistický klub Rakovník 9:9 (body / prohry:
K. Vajcová 4/0, J. Jedlička 1/3, T. Velc 1/3, Z. Janoušek 3/1, čtyřhra 1/1)
13.12.2015 – Stochov A – TTC Kladno E 15:3 (body / prohry: K. Vajcová
3/0, T. Velc 4/0,
J. Jedlička 4/0, Z. Janoušek 2/1, čtyřhra 2/0)
„B“ družstvo je v polovině soutěže na průběžném 5. místě regionálního
přeboru s 5 výhrami, 2 remízami a 4 prohrami.

Výsledky áčka:
9.1.2016 - Stochov A – TJ Kralupy 15:3 (body / prohry:
K. Vajcová 4/0,
J. Jedlička 3/1, T. Velc 2/1, Z. Janoušek 2/1, čtyřhra 2/0)
10.1.2016 – Stochov A - Sokol Roztoky B 17:1 (body /
prohry: K. Vajcová 3/0,
J. Jedlička 3/1, P. Fencl 4/0, Z. Janoušek 3/0, čtyřhra 2/0)
23.1.2016 - Stochov A – TJ Broumy 11:7 (body / prohry: K. Vajcová 4/0,
J. Jedlička 3/1, R. Žák 2/1, Z. Janoušek 2/2, čtyřhra 0/2)
24.1.2016 – Stochov A - Sokol Nižbor 10:8 (body /
prohry: K. Vajcová 3/1,
J. Jedlička 3/1, R. Žák 1/3, Z. Janoušek 2/2, čtyřhra 1/1)
Krajská soutěž 2. třídy, sk. A - tabulka 25.1.2016
TJ Sokol Stochov
1.
Honice

15

12

2

1

0

182:88

38

2.TJ Sokol Hředle

15

11

4

0

0

186:84

37

3.Sokol Nižbor

15

11

2

2

0 151:119

35

4.Sokol Lány "B"

15

10

3

2

0

181:89

33

Kanoistický klub
5.
Rakovník

15

9

2

4

0 154:116

29

6.Sokol Rakovník

15

7

1

7

0 141:129

22

TJ Sokol Roztoky
7.
"B"

15

6

0

9

0 107:163

18

8.TJ Sokol Buštěhrad

15

4

2

9

0 125:145

14

9.TTC Kladno "E"

15

4

2

9

0 110:160

14

10.TTC Slovan Kladno

15

3

3

9

0 126:144

12

Výsledky béčka:

11.TJ Kralupy

15

2

1

12

0

81:189

7

26.11.2015 – Sparta Kladno A – Stochov B 8:10
(body / prohry:
R. Žák 4/0, J. Hudeček 0/4, P. Karmazín 3/1, P. Fencl 3/1, čtyřhra 2/0)
4.12.2015 - Stochov B – TTC Kladno G 12:6 (body / prohry: R. Žák 4/0,
M. Gniewek 2/2, P. Karmazín 2/2, P. Fencl 3/1,čtyřhra 1/1)
11.11.2015 – Slaný B – Stochov B 8:10
(body / prohry: R. Žák 1/3,
P. Karmazín 3/1,
P. Fencl 3/1, J. Hudeček 0/4,, čtyřhra 1/1)
20.11.2015 – Stochov B – Sokol Buštěhrad B 9:9 (body / prohry: R. Žák
2/2, P. Karmazín 3/1, P. Fencl 3/1, J. Hudeček 0/2, T. Šubrt 0/2, čtyřhra 1/1)
V sobotu 19.12.2015 uspořádal oddíl stolního tenisu jeden ze série turnajů
mladších a starších žáků regionů Kladno a Rakovník. Turnaje se zúčastnilo
celkem 20 hráčů.

12.TJ Broumy

15

0

0

15

0

76:194

0

Béčko po zápase s Buštěhradem

Odpoledne 19.12. se konal tradiční turnaj pro zvané k závěru roku. Vítězem se stal Zdeněk Zaspal mladší, na druhém a třetím místě skončili Jaroslav Jedlička a Tomáš Velc.

„B“ družstvo zahájilo druhou polovinu soutěže 2 zápasy.
Výsledky béčka:
13.1.2016 – Jemníky A – Stochov B 10:8 (body / prohry:
R. Žák 2/2, J. Hudeček 0/4, P. Karmazín 3/1, P. Fencl 2/2,
čtyřhra 1/1).
22.1.2016 - Stochov B – Slovan Kladno B 14:4 (body /
prohry: R. Žák 3/1, J. Hudeček 2/2, P. Karmazín 4/0,
P. Fencl 4/0, čtyřhra 1/1).
Sokol Stochov pořádal v sobotu 9.1.2016 tradiční Tříkrálový turnaj ve stolním tenisu pro příchozí neregistrované
hráče. Turnaje, který měl velmi dobrou sportovní úroveň, se
zúčastnilo 21 hráčů ze Stochova a blízkého okolí.
Jaroslav Jedlička - starosta T. J. Sokol Stochov - Honice
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY
Z KANCELÁŘE STAROSTKY:
Dne 22. února 2016 (pondělí ) v 15,00 hodin se uskuteční slavnostní otevření "Rekonstrukce chodníku a komunikace M. Majerové", za účasti návštěvy ze Středočeského kraje (hejtmana) - získaná dotace od Středočeského kraje, ve výši 2,5 mil. Kč. Obyvatelé města jsou srdečně zváni.
Starostka města Mgr. M. Becherová

ROZŠÍŘENÍ PROVOZU KNIHOVNY

VÝZVA

Městská knihovna Stochov rozšiřuje svůj provoz od února tohoto roku
na pobočce v Multifunkčním centru Čelechovice. V této knihovně se na
vás bude těšit knihovnice paní Hana Lapuníková.
Knihovna v Čelechovicích bude otevřena pravidelně v těchto
dnech a časech:
ÚTERÝ
15 – 17 hod
ČTVRTEK
16 – 18 hod
Registrace a vystavení průkazu čtenáře v Čelechovicích stojí 50,- Kč
dospělý čtenář/rok a 25,- Kč dětský čtenář/rok.
Čtenáři registrovaní v knihovně ve Stochově mohou využívat služeb i na
této pobočce bez dalšího poplatku.
Knihovna nabízí výběr z 400 knih, především beletristických, románových a detektivních próz. Zhruba stovka knih je určena pro děti
a k dispozici jsou také časopisy (Květy, Praktická žena, Pěkné bydlení,
Receptář, ABC).
Těšíme se na vaši návštěvu.
Daniela Elicerová, vedoucí Městské knihovny Stochov

S novou iniciativou přišla komise pro kulturu a sport, která
v této věci oslovila i mne, kronikáře města. Jde o vytvoření
jakéhosi sborníku, který by přiblížil životy a osudy občanů Stochova, kteří dosáhli ve svém oboru činnosti vynikajících výsledků a úspěchů a tím, byť třeba i nepřímo, přispěli ke zviditelnění našeho města. Možné by bylo popsat osudy i těch našich
občanů, kteří svých úspěchů dosáhli ještě v době, kdy našimi
spoluobčany nebyli, ale jsou zde známi a jen málokdo o nich
ví, čeho třeba ve svém mládí dosáhli. Samozřejmě, že je již
vytipován určitý okruh takových lidí, ale může dojít k tomu, že
ani členové komise, ani já, nemáme povědomost o jiných,
které znáte například vy, čtenáři našeho časopisu. Proto bychom byli rádi, kdybyste se se svými případnými poznatky
či návrhy obrátili buď na členy komise nebo na kronikáře,
eventuálně na redakci časopisu. Budeme rádi za každou i tu
nejdrobnější informaci.
Karel Beran, kronikář

GALERIE 90. LET
Dne 12. 1. 2016 oslavila 92. narozeniny paní Marie Moravcová. 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

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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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
2/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 4. 2. 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.

Bylinné směsi - čaje Zdislava Žatec, originální receptury PharmDr. Grety Zitkové,
budu prodávat na Vašem Stochovském masopustu dne 13. 2. 2016.
Těším se na Vás u mého stánku. Mgr. D. Milsimerová.

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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POTRAVINY
ALENA UHLÍŘOVÁ
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV

VALENTÝNSKÁ NABÍDKA
14. 2. 2016
ŠIROKÝ VÝBĚR…..
•

ČOKOLÁDY

•

BONBONIÉRY

•

VÍNA, SEKTY

OTEVÍRACÍ DOBA:

Sportovní areály města Stochova
Sportovní areály města Stochova děkují společnosti ITES
spol s r.o. za poskytnutí finančního sponzorského daru. Finanční dar byl použit na zakoupení nového televizoru do prostor recepce sportovní haly.
Nově pořízený televizor využijeme pro zvýšení informovanosti návštěvníků sportovních areálů. Na
obrazovce naleznete aktuální informace o činnosti nejen ve sportovištích, ale v celém městě. Kromě pořízení výše uvedeného prvku došlo
v průběhu měsíce ledna k zakoupení a instalaci dvou moderních tryskových vysoušečů rukou. Tyto nahradily, v prostorách sociálního zázemí u recepce sportovní haly, stávající vysoušeče, které byly přesunuty
do prostor toalet u pánských a dámských šaten v přízemí. Pevně doufáme, že pořízení těchto nových, úsporných a ekologických prvků uvítá
většina návštěvníků městských sportovišť.
Tímto však naše snaha o zvýšení využitelnosti sportovišť nekončí. V průběhu února plánujeme provedení dolajnování dvou dalších
kurtů na badminton ve velké hale tak, abychom mohli pořádat větší turnaje v badmintonu. Jeden takový turnaj již plánujeme na měsíc březen. Za tým pracovníků SAMS
Ing. Roman Foršt

Jsme na webu:
www.stochov.cz

PROGRAM DOMU KULTURY

NMS vydává :

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
ZŠ, ZUŠ a MŠ,
Stochov
Ve dnech 15. a 16. ledna 2016
proběhl ve 2. pavilonu ZŠ zápis
do 1. tříd ZŠ pro školní rok
2016/17. Předškoláci přicházeli
za doprovodu rodičů, sourozenců či prarodičů předvést svoji
připravenost pro školní docházku. Většina z nich už se do školy
těší, má školní tašku a čeká jen
na svůj první školní den...
K zápisu přišlo 72 dětí. Většina
předškoláků byla moc šikovná.
U některých dětí rodiče váhají
s odkladem školní docházky.
Od konečného počtu přijatých
dětí se bude odvíjet počet prvních tříd.
Mgr. Hana Doušová, zást. ředitele školy

Pár foto ze zápisu do 1. tříd
ZŠ Stochov pro školní rok 2016/17.

