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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INVESTIČNÍ AKCE
Vážení občané,
jelikož čas utíká velice rychle a my stojíme téměř na prahu svátků velikonočních, chtěla jsem vás
seznámit s návrhem investičních akcí na rok 2016, schválených Zastupitelstvem města. Naplánovaných věcí je opravdu mnoho, na některé velké akce se pokusíme dosáhnout s pomocí požádání různých
dotačních titulů. Takže jaký je plán?
- Snížení energetické náročnosti budovy MÚ 486 (zateplení, rozvody el., úprava vstup)
- ZŠ Stochov - pavilon čp. 434 jídelna - výměna oken
- ZŠ Stochov -pavilon ZUŠ čp. 436 - výměna oken
- Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ - pavilon čp. 436 ZUŠ
- Stavební úpravy NP čp. 262 - Mírové náměstí- pasáž
- Rekonstrukce chodníku a komunikace Ve Dvojdomkách (od ul. Dlážděné k Švermova)
- Parkoviště podél sportovní haly u BD bl.102
- Rekonstrukce chodníku Honice
- Dětské hřiště I. MŠ a II. MŠ
- Muzeum Stochov - dovybavení infocentra
- Cyklostezky - Třešňovka, Čelechovice - Kačice
- Rekonstrukce komunikace U garáží
- Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Ve vilkách
- Podzemní kontejnerová stání na separovaný odpad
- Revitalizace vnitrobloku za DPS - 1. etapa
- Projekty
Dále chceme pokračovat i v zateplování domů ve vlastnictví města ( plán z loňského roku, bl. 38, 39, 100, 102). V současné
době můžete vidět dobíhat realizaci výměny výloh na Mírovém náměstí u NP bl. 38, začínající práce na Revitalizaci vnitrobloku F
a G a budou realizovány další akce z plánu minulého roku (chodník Čelechovice, autobusové zastávky, atd.)

INFORMACE
Změna ve vedení Městské policie Stochov
I na Město Stochov dopadla změna Zákona o městské policii. Z těchto důvodů byl bývalý strážník, pan Zdeněk Zaspal,
přeřazen na pracovní místo občanského zaměstnance, kvůli jeho nedostatečnému vzdělání pro výkon strážníka městské policie.
Vedením Městské policie Stochov, byl Radou města, pověřen strážník, pan Martin Skůra.

Martin Skůra
Děkuji celému kolektivu Městské policie Stochov, za dobře odvedenou práci v uplynulém roce 2015.
Starostka, Mgr. M. Becherová
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Vyhodnocení výběrových řízení 2015 – akce
„BYTY PRO STOCHOVÁKY“
V roce 2015 Rada města projednávala na 10 zasedáních (z celkového počtu 22 zasedání), jako jeden z bodů
programů jednání, výběr uchazečů na volné byty ve vlastnictví města Stochova. Rada města vypsala v daném
období výběrové řízení pro občany města Stochova na
obsazení celkem 19 volných bytů (2krát byt o velikosti
1+1, 16krát byt o velikosti 2+1 a 1krát volný byt o velikosti
3+1). V rámci těchto vyhlášených výběrových řízení došlo
celkem 48 přihlášek od uchazečů, kteří ve většině případů
splnili podmínky výběrového řízení. V daném roce
evidujeme celkem 48 podaných žádostí na byty o velikosti
2+1, 3 žádosti na byt o velikosti 1+1 a 1 žádost na byt o velikosti 3+1. Výběr budoucích nájemců se provádí na jednáních Rady města, kterého se účastní zástupci
z řad uchazečů. Můžeme tedy konstatovat, že poptávka po bytech převyšuje jejich
současnou nabídku. V roce 2015 nastaly pouze 2 případy, kdy o volný byt neprojevil
zájem žádný uchazeč.

V poslední době se po našem městě objevují „zaručené informace“
o tom, že je ve městě spousta volných bytů. Opak je však pravdou. Správa bytového fondu dlouhodobě vede přesnou evidenci o stavu jednotlivých bytů včetně jejich
obsazenosti. Pro zajímavost uvádím, že v současné době má město Stochov
ve svém vlastnictví celkem 1396 bytů. Průměrně evidujeme každý měsíc cca 5 volných bytů, které jsou vždy v nejbližší možné době nabídnuty k dalšímu pronájmu.
V případě dotazů či zájmu o volný byt proto neváhejte a obracejte se na Správu
bytového fondu města Stochov. Zde vám budou poskytnuty veškeré možné informace.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města

KOMISE ŽP
SPALOVÁNÍ DOMÁCÍHO ODPADU
Spálit odpad v domácích topidlech – na
první pohled dobrý nápad, jak se zbavit
přebytečného domácího odpadu a ještě
s pomyslnou úsporou energetických zdrojů.
To platí ovšem do chvíle, než si uvědomíme,
co vše spalované odpady obsahují
a jaké látky mohou jejich spálením vzniknout
a uniknout, jak do ovzduší anebo zůstat
v popeli. Spálením se přetvoří často na nebezpečnější látky, než byly v původních
odpadech. Pálením odpadních materiálů
vytváříme množství velmi jedovatých
látek, které následně ohrožují naše zdraví
a zdraví ostatních obyvatel. V žádném domácím topeništi se nevytváří teploty dostatečně vysoké, aby se toxické látky bezpečně
zlikvidovaly. Toxické látky nikde „nezmizí
v ovzduší“, ale ohrožují vás, vaši rodinu
a sousedy. Spalování odpadu v topeništích
je ale nejen zdraví škodlivé, je také nezákonné. Podle zákonů je pálení odpadu
v domácnostech zakázáno. Podle zákona
o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické
osoby povinny nakládat s odpadem podle
systému stanoveného obcí. Obec zajišťuje
pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů i třídění komunálního odpadu.
Fyzické osoby jsou povinny jako palivo pro
ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné
uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály
nebo plynné palivo, předepsané výrobcem.
Obtěžování zápachem či kouřem řeší jednak
zákon o ochraně ovzduší, jednak občanský
zákoník. V zákonu o ochraně ovzduší jsou
stanoveny povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zařízení. Provozovatelé musí
dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém
okolí a obydlené oblasti. Obec pak může
podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí
a trávy. Co tedy dělat, pokud vás soused
obtěžuje kouřem z topeniště? Na prvním
místě by měla být snaha o domluvu. Pokud
se domluva nezdaří, je namístě stížnost.
Orgánem pro kontrolu malých zdrojů, a tedy
i lokálních topenišť, je obecní úřad. Pokud
dojde k tomu, že obec nechce zasáhnout,
lze si stěžovat na příslušném krajském úřadě na odboru kontroly. Především bychom si
ale měli uvědomit, že nejekologičtějším řešením je odpad vytřídit. A v budoucnu snad
i ušetříme. Podle novely zákona o odpadech, kterou připravilo ministerstvo životního
prostředí, lidé, kteří poctivě třídí odpad, budou platit nižší poplatky za odvoz.
Za Komisi životního prostředí Tomáš Smital
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Strážník Městské policie Stochov, v době svého
volna, projížděl ulicí Vodárenská, kde uviděl dva lidi
stojící nad starším mužem, který ležel na kraji
vozovky.
Strážník zastavil vozidlo na místě události a po krátkém zjištění situace a stavu nalezeného muže začal
s jeho resuscitací. Během záchrany byla vyrozuměna operátorka na
lince 155.
Dále na místě události zastavila mladá žena, která se představila
jako zdravotní sestra a do příjezdu RZS se v nepřímé srdeční masáži
střídala se strážníkem. V resuscitaci dále několik desítek minut pokračovala RZS společně s hlídkou MěP Stochov. Bohužel se i přes velké
úsilí všech přítomných nepodařilo muže zachránit.

Neznámý pachatel se podle majitele pokusil úly odcizit za účelem jejich prodeje. Díky příznivému počasí, které v ten den panovalo, se podařilo včely zachránit.
Martin Skůra, strážník pověřený vedením Městské policie Stochov

Kačice
Hlídka Městské policie Stochov nalezla u obce Kačice dva pohozené
úly se včelstvem. Vzhledem k dobré místní znalosti hlídka kontaktovala nejbližšího včelaře, který pomohl s dopátráním majitele včel.

KAMARÁDI V ROCE 2016
V únoru 2016 proběhla i v klubovně Kamarádů na Mírovém náměstí výměna oken. Konečně nám nebude na děti foukat. Už nyní je znát
lepší tepelná pohoda. Po výměně oken následoval generální úklid a všechny místnosti jsou opět připravené pro malé i velké návštěvníky.
A doufáme, že návštěvníků bude hodně, protože i pro letošek připravujeme plno zajímavých akcí. V minulém čísle jste se mohli podívat na pár
fotek z Maškarního plesu pro dospělé a z Dětského karnevalu. Více fotek i z jiných akcí najdete v galerii na stránkách Kamarádů
www.kamaradistochov.cz. No a protože se nám v maskách líbí, pomáhali jsme i na stochovském Masopustu.
Na duben připravujeme oblíbenou Burzu dětského oblečení (15.-16.dubna), výlet s dětmi po okolí Stochova, děti z kroužků navštíví naše
seniory v Domě s pečovatelskou službou a určitě se potkáme i na akci Ukliďme Česko, ke které se Stochov letos poprvé připojí.
Do prázdnin bude ještě burza oblečení pro dospělé, opékání buřtů, další výlety pro děti (i dospělé). A samozřejmě pokračují pravidelné kroužky. V pondělí je Magic the Gathering, v úterý Šikovné ručičky pro malé dětičky, v pátek pravidelné schůzky pro děti a nově i kroužek pro předškoláčky, „Magic“ pro dospělé a pravidelné víkendové turnaje v této hře. Stále je otevřený Vendelín – rodičovské centrum. Akcí bude ještě
spousta, tak nezapomeňte sledovat naše webové stránky.
Ještě bych se ráda zmínila o charitativní akci Onkoláčci, kterou si vzaly pod patronát naše členky Zuzka s Luckou. V těchto dnech odcházejí poslední dárky pro onkologicky nemocné dětičky, takže díky všem, kdo si na výstavě či v elektronické aukci zakoupili fotografie a díky i fotografům, které své úžasné záběry do výstavy věnovali. Dík samozřejmě patří i všem ostatním, kteří náš spolek a námi pořádané akce podporují. Jsme vděční za každou finanční i materiální pomoc.
A na závěr vám přeji krásné jaro a hlavně bohatou pomlázku.
Za Kamarády Sylva Filipová

ITES spol. s r. o.
Vážení nájemníci,
topná sezona 2015/2016 se zvolna chýlí do své závěrečné části a my již musíme začít plánovat opravy a údržbu zdrojů a topného systému
pro období letní odstávky.
V letošním roce počítáme s rozsáhlejší kontrolou a servisem v oblasti tlakových nádob (ohříváků vody a expanzomatů) v jednotlivých domovních předávacích stanicích. Na tento rok totiž připadá nejen standardní revize, ale rovněž revize vnitřní těsnosti a dále tlakové zkoušky
těchto nádob.
Počínaje únorem 2016 zahajujeme pravidelné periodické čištění deskových výměníků tepla v jednotlivých stanicích. Při této servisní činnosti
může docházet ke krátkodobým výpadkům dodávky tepla, za což se předem omlouváme. Tato akce bude probíhat až do srpna 2016, jelikož
se jedná o poměrně pomalou a zdlouhavou proceduru. Je to však nezbytné opatření, které výrazně prodlužuje životnost této technologie pro
předávání tepla z centrálního zdroje do jednotlivých objektů.
V tomto příspěvku jsem vás seznámil s tou částí údržby, která již probíhá, nebo brzy probíhat začne. V příštích příspěvcích bych vám rád
nastínil další práce, které můžeme na zdrojích a topném systému realizovat až po ukončení topné sezony.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Společnost Technické služby Stochov, s.r.o. dne 1. 2. 2016 zahájila
výrobu a prodej zahradních či parkových laviček
a kovových badmintonových stojanů.
K prodeji vám nabízíme lavičky ve třech provedeních, a to:
TSS1 - rozměry ( délka 180cm, výška 100cm) = 2 360 Kč vč. DPH
TSS2 - rozměry ( délka 150cm. výška 90cm) = 2 520 Kč vč. DPH
TSS3 - rozměry (délka 150cm, výška 80cm) = 2 830 Kč vč. DPH
Po domluvě je možno vyrobit lavičku dle vašeho přání, tedy
v jiném barevném provedení, které si zvolíte.

TSS1

TSS2

POZOR AKCE březen 2016 !
Potřebujete prořezat nebo pokácet strom na vaší
zahradě?
Potřebujete umýt okna ve výškách kam vaše drahé
ruce nedosáhnou?
Potřebujete opravit střechu, okapy nebo komín?
Uvízla vám kočka na stromě?
Využijte naší jedinečné akce na měsíc březen, kdy
společnost Technické služby Stochov, s.r.o. nabízí pronájem plošiny za ještě výhodnější cenu.
CENA ZA PRONÁJEM PLOŠINY NA MĚSÍC BŘEZEN
2016
400 KČ/HODINA vč. DPH

TSS3
Cena jednoho setu kovového badmintonového stojanu = 5 400 Kč 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
!! POZOR AKCE
březen 2016 !!

Nabízíme prodej palivového štípaného dřeva.
Polínka cca 25 cm.
Cena za 1m3 = 1 050 Kč vč. DPH 21%
1 multikára = 2m3
Objednávky přijímáme v pracovní době od 7,00-15,00
hod. v kanceláři TS Stochov v Honicích nebo na tel.
čísle 602 331 359,
či na e-mailu: ts-stochov@seznam.cz
Při odběru 2m3 dovoz v katastru Stochova ZDARMA!!
Dále nabízíme prořez nebo kácení stromů na vašem
pozemku. v případě zájmu nás prosím kontaktujte na
výše uvedený e-mail či
telefonní spojení!!

Potřebujete vyklidit své byty, sklepy, domy?
Potřebujete se zbavit harampádí dříve než se z něj
nervově zhroutíte?
Bouráte kůlnu, dílnu, zeď nebo rovnou celý barák?
Chystáte se rekultivovat svou zahradu?
Využijte naší jedinečné akce na měsíc březen, kdy
společnost Technické služby Stochov, s.r.o. nabízí
pronájem bikramových van za zvýhodněné ceny.
CENY ZA PRONÁJEM BIKRAMOVÝCH VAN
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
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NOVÁ KNIHA

ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV

Jejich osudem se stala Velká válka - padlí a zemřelí vojáci
1914 – 1918 ze Slánska
Před dvěma roky uplynulo 100 let od začátku 1. světové války, která byla pro české země
co do počtu odvedených mužů největší válečnou událostí. Nikdy předtím ani potom nebylo
nasazeno a nepřišlo o život tak velké množství českých vojáků. Na všech frontách bojovalo za
rakousko-uherskou monarchii kolem devíti miliónů mužů, z nichž asi 1,1 milionu se domů
nevrátilo. Počet českých vojáků rakousko-uherské armády je odhadován na 1,5 milionu mužů,
z nichž asi 140 - 180.000 zemřelo. O tom poskytují svědectví památníky, nacházející se téměř
ve všech českých obcích, ze kterých muži ročníků 1865 – 1900 do války rukovali.
I v našem regionu je množství pomníků se jmény těch, kteří se z války nevrátili. Některá
jména jsou na hřbitovech, povětšinou jen zmíněna, protože padlí a zemřelí vojáci byli pochováni jinde, či místo jejich posledního odpočinku mnohdy dodnes není známo. V některých
obcích jsou jména padlých a zemřelých vojáků uvedena na pomnících, jinde v obecních kronikách. Na některých pomnících jsou však údaje neúplné, či chybné, to samé se týká i obecních
kronik. V některých obcích nejsou na pomníku uvedena žádná jména a v kronikách padlí spoluobčané také nemají místo. Někde nebyly pomníky padlým spoluobčanům ani postaveny.
Tyto skutečnosti vedou k tomu, že v mnoha obcích našeho regionu nemají v současnosti nejmenší ponětí o tom, kdo jejich mrtví spoluobčané byli, či kde a kdy zemřeli. Tento stav se
rozhodl napravit spolek Wotrubia, který chystá v letošním roce k vydání knížku „Jejich osudem
se stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. zeměbraneckého pluku
a dalších c. a k. jednotek ze Slánska“. Publikace bude využívat především dokumenty Vojenského ústředního archivu - Vojenského historického archivu Praha, ze kterých lze získat informace o narození, domovské příslušnosti, civilním povolání i úmrtí (datu, místě a důvodu)
a případně i místě pohřbení většiny vojáků z našeho regionu. Zvláště tzv. matriky zemřelých
(Sterbenregister) jednotlivých pluků c. a k. monarchie a jejich následovníků v československé
prvorepublikové armádě jsou cenným materiálem.
Kniha bude obsahovat fotografie pomníků, abecedně seřazené podle jednotlivých obcí,
vždy s konkrétními jmény na nich uvedenými a podrobnostmi o vojácích. Kde v obci není pomník či pamětní deska, bude uveden seznam zemřelých rodáků. Součástí publikace bude též
abecední seznam všech jmen a také členění podle místa narození, domovské obce i příslušnosti ke konkrétní c. a k. jednotce. Uvedeni budou též padlí legionáři, většinou zajatí příslušníci c. a k. jednotek.
Kniha bude vydána v zavedené ediční řadě Historie Slánska ve XX. století, financována ze
sponzorských darů jednotlivých obcí. Důležitost připravované publikace vnímá též hejtman
Středočeského kraje ing. Miloš Petera, který nad ní převzal osobní záštitu (většina obcí leží ve
středních Čechách).
Knížka by měla obsahovat i fotografie vojáků, ať zemřelých, či přeživších, které budou její
nedílnou součástí. Proto chci požádat každého, kdo by mohl zapůjčit jakékoliv fotografie, korespondenci či jiné dokumenty, které jsou památkou na bývalé vojáky c. a k. monarchie ze Stochova, Čelechovic, Honic a Slovanky, ale i z obcí celého regionu Slánska (i současného
Kladenska), zda by mne mohl kontaktovat (723460433, bartonickovi@iol.cz). Případně dokumenty k zapůjčení nechat v obálce s mým jménem v podatelně Městského úřadu ve Slaném.
Veškeré dokumenty a fotografie si okopíruji a nepoškozené vrátím zpět jejich majitelům.
Padlí a zemřelí vojáci
- naši dědové, pradědové a ostatní příbuzní –
byli nedílnou součástí
života našich měst
a obcí i celého slánského regionu. Připravovaná kniha by měla být
důstojným připomenutím
jejich tragických osudů.

Pavel Bartoníček

ZŠ, ZUŠ a MŠ,
Stochov
pořádá
velikonoční
prodejní výstavu
v Galerii na
Mírovém náměstí,
od 21. - 23. 3. 2016
od 9.00 - 17.00 hod.
(výtvarné,
keramické výrobky, perníčky,
mazance).
Těšíme se na vaši
návštěvu!
Mgr. Hana Doušová,
zást. řed.
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA
Místní akční skupina Svatováclavsko – šance pro
území
Termín Komunitně vedený místní rozvoj
zřejmě pro většinu veřejnosti je neznámou. Jedná se však o přínosný nástroj
rozvoje a života ve městech a obcích tam,
kde je tato metoda kvalitně realizována.
Komunitně vedený místní rozvoj je známý díky metodě LEADER, kterou EU podporuje od počátku 90. let, a na který přímo navazuje. Hlavními aktéry jsou Místní akční skupiny (MAS) – subjekty pracující na principu mezisektorového partnerství (tripartity veřejného,
podnikatelského a neziskového sektoru, kdy žádná z jednotlivých zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv). MAS
působí v oblastech o velikosti 10–100 tisíc obyvatel a účastnit se jich
mohou obce do 25 tisíc obyvatel. Současných 180 MAS pokrývá 90%
území České republiky.

PODĚKOVÁNÍ
Manželé, Jarmila a Miroslav
Vodičkovi, děkují starostce
Mgr. Becherové, Městskému
úřadu Stochov a Komisi pro
mládež a seniory, za blahopřání
k našim narozeninám.
Manželé Vodičkovi
Děkuji Městskému úřadu Stochov a paní starostce
Mgr. Miloslavě Becherové za blahopřání a dárek
k mému životnímu jubileu 90. let a také poděkování
mé rodině a přátelům za blahopřání a dárky.
Jan Frolík
Děkuji paní starostce Mgr. Becherové a Městskému
úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Eva Haltuchová

Území našeho města Stochova nebylo součástí žádné MAS, stejně
jako území okolních obcí Lány, Tuchlovice, Kačice a Kamenné Žehrovice. Aktivita neziskových organizací na uvedeném území výrazně přispěla k založení nové MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Valná hromada za
účasti 30 zakládajících členů se konala 24. února 2015 a následovala
činnost vedoucí k legalizaci spolku a tzv. standardizaci MAS.
Po úspěšném zvládnutí výše uvedených povinností byl vypracován
obsáhlý dokument s názvem Integrovaná strategie území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a podán ke schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj. V současné době je v procesu schvalování. Poté již bude možné
zahájit vlastní činnost a realizovat projekty uvedené v tomto základním
a povinném dokumentu.

VZPOMÍNKA
28. března uplynou 3 roky ode dne, kdo nás opustil
p. Petr Strejc. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Celá rodina

MAS Svatováclavsko je zároveň partnerem Magistrátu města Kladno
pro zpracování tzv. Místních akčních plánů pro vzdělávání (MAP). To je
první projekt, na kterém se podílíme, pro účast v něm není nutné mít
schválený strategický dokument. MAP je prioritně zaměřen na rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání. Pro školy na území to ve zkratce znamená,
že na základě vytvořených šablon budou moci žádat o dotaci na své
projekty z fondů Evropské unie.

28. března uplyne deset let, co nás navždy opustil
tatínek, děda a tchán, pan František Paták.
Vzpomeňte s námi, rodina

Všechny potřebné informace jsou a budou zveřejňovány na internetových stránkách www.svatovaclavsko.cz. Na webu naleznete celý dokument Integrovaná strategie území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a na
uvedené kontaktní údaje psát své postřehy, nápady nebo připomínky.

Dne 21. března 2016 uplyne 6 let od úmrtí Karla
Svobody.
Vzpomeňte s námi, Lenka Svobodová a Jan Kaštil

Zároveň budeme o aktivitách MAS veřejnost informovat na dostupných
místech, včetně těchto městských novin. V dalších příspěvcích poskytneme potřebné informace o struktuře, projektech a výzvách k jejich podpoře. Budeme tak činit podle toho, jak informace budou vydávat řídící
orgány (ministerstva).

Tak jako perly chová oceán, tak jako hvězdy chová
nebe, tak ve svých srdcích a vzpomínkách chováme
my tebe. Dne 2. 2. 2016 uplynulo smutných 10 let od
úmrtí naší milované maminky paní Luděnky Novotné
ze Stochova.
S láskou vzpomínají manžel František a dcery
s rodinami.

Ing. Luboš Fleischmann
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Dne 5. dubna uplyne 6 let, co nás navždy opustila
naše maminka Alena Majerčíková. Kdo jste ji znali
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE

TJ BANÍK STOCHOV
Přihláška do oddílu
TJ Baník Stochov – kopaná

Stolní tenis
Obě družstva stolního tenisu sokola Stochov hrála koncem ledna
a v únoru další zápasy v základní části soutěže.

Žádáme rodiče, kteří mají zájem přihlásit své
dítě do našeho oddílu kopané, aby přišli
s dětmi na schůzku, která se uskuteční na
hřišti TJ Baník Stochov dne 16. 3. 2016
v 16.00 hod.
Těšíme se na vaši účast.
Štětina František

„Á“ družstvu se tentokrát vůbec nedařilo a všechny tři zápasy prohrálo,
bohužel vždy tím nejtěsnějším rozdílem. Družstvo se muselo i tentokrát
obejít bez zraněného Tomáše Velce a propadlo se z prvního místa na
páté místo v tabulce.
Výsledky áčka:
2.2.2016 - Stochov A – Sokol Lány 8:10 (body / prohry: K. Vajcová
3/1, J. Jedlička 1/3, P. Fencl 1/2, Z. Janoušek 1/3, čtyřhra 1/1).

předseda klubu

6.2.2016 - Sokol Hředle -– Stochov A 10:8 (body / prohry: K. Vajcová
3/1, J. Jedlička 1/3, Z. Janoušek 2/2, P. Fencl 1/3, čtyřhra 1/1).

ŠACHY STOCHOV

7.2.2016 - Sokol Rakovník -– Stochov A 10:8 (body / prohry: K. Vajcová
4/0, J. Jedlička 1/3, Z. Janoušek 1/3, R. Žák 1/3, čtyřhra 1/1).

Uběhlo nám dalších 14 dnů, a tak v neděli 7. 2. 2016
jsme sehráli doma další zápas v regionální soutěži se
šachisty oddílu Liběhrad, Libčice. Z výsledku utkání jsme
měli veliké obavy, protože, při pohledu na jejich soupisku
hráčů, jsme viděli, že jejich ELA jsou o dost vyšší než-li
ta naše. Jejich základní pětka měla hodnocení kolem 1800
ELO. Naštěstí se jim nepodařilo přijet s těmi nejsilnějšími,
a tak byly síly v boji dost vyrovnané. Na první pozici pan
Červenka zvítězil, na šachovnici č. 2, pan Honzík po menší
taktické chybě se dostal do potíží a nakonec prohrál.
Na třetí pozici pan Kabát svého soupeře vyřídil po jeho
hrubé chybě po pár tazích a získal tak druhý bod. Na čtvrté
šachovnici pan Pucholt uhrál remízu. Na poslední páté
pozici hrál pan Tůma a po celkem vyrovnaném boji a až
v závěru malé chybičce soupeře získal třetí bod. S výsledkem 3 1/2 : 1 1/2 jsme byli nadmíru spokojeni. V tabulce
jsme sice stále na šestém místě, ale to jenom proto,
že dvě družstva před námi mají o zápas méně. Pravděpodobně se to změní až po devátém kole, kdy máme volno
také my, ale také to záleží na výsledcích dalších dvou
zápasů, které sehrajeme 21. 2. v Neratovicích a 3. 4.
doma s oddílem Velvar. To je asi tak vše ve stochovském
šachovém světě. Jenom bych rád znovu upozornil všechny
zájemce o šachy, že se scházíme každou sobotu od
14 hod. a v neděli od 8.30 hod. v klubovně domu kultury
na náměstí.
Tůma R.

„B“ družstvo pokračovalo ve druhé polovině soutěže čtyřmi zápasy
a vedlo si velmi dobře.
V předehrávce 18. kola prohrálo pouze se suverénní Unhoští a v tabulce
je na průběžném třetím místě.
Výsledky béčka:
28.1.2016 – Velvary A – Stochov B 6:12 (body / prohry: R. Žák 2/2,
J. Hudeček 0/4, P. Karmazín 4/0, P. Fencl 4/0, čtyřhra 2/0).
1.2.2016 – TTC Kladno F – Stochov B 5:13 (body / prohry: R. Žák 3/1,
J. Hudeček 1/3, P. Karmazín 4/0, P. Fencl 4/0, čtyřhra 1/1).
2.2016 – Stochov B – Sokol Unhošť A – 5:13 (body / prohry: R. Žák
0/4, J. Hudeček 0/4 P. Karmazín 2/2, P. Fencl 3/1, čtyřhra 0/2).
19.2.2016 – Stochov B – Slatina A – 11:7 (body / prohry: R. Žák 0/1,
J. Hudeček 2/2, P. Karmazín 3/1, P. Fencl 4/0, čtyřhra 2/0).

16. KOLO Reg.soutěž I.třídy 21.02.2016
2015/2016

PU

V

R

P

Skóre

B

1.

Sok.Unhošť A

16

16

0

2.

Jemníky A

15

10

1

0

233: 55

64

4

153:117

46

3.

S.Stochov B

16

9

2

5

159:128

45

4.

STC Slaný B

16

9

1

6

135:153

44

5.

DTJ Sparta A

15

8

2

5

155:115

41

6.

Slatina A

16

8

0

8

147:141

40

7.

Slovan Kl. B

15

8

1

6

135:134

40

8.

Slovan Kl. C

16

7

0

9

138:150

37

9.

TTC Kladno F

16

5

3

8

122:166

34

10.

Buštěhrad B

14

4

2

8

122:130

28

11.

TTC Kladno G

16

1

1

14

92:196

20

12.

Sl.Velvary A

15

1

1

13

82:188

19

Jaroslav Jedlička - starosta T.J. Sokol Stochov - Honice

Průběžné pořadí po 7. kole
Poř
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
T J. AERO Odolena Voda "B"
ŠK Zlonice
ŠK Rakovník B
ŠK Liběhrad Libčice n/Vlt. "B"
Cayman Pharma Neratovice G
ŠO STOCHOV
ŠK Velvary B
ŠO TP Nova Kladno "B"
TJ Kralupy nad Vltavou D
TJ Český Lev Kolešovice C
Cayman Pharma Neratovice F

Part.

+

=

-

6
7
6
6
6
7
7
7
6
6
6

5
5
5
3
3
3
3
2
2
0
0

1
0
0
2
1
0
0
1
0
2
1

0
2
1
1
2
4
4
4
4
4
5

MP
3
16
15
15
11
10
9
9
7
6
2
1

Body
23
22
20
18½
17½
19
14½
14
9½
8
9

Jan Fiala
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY
Z KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
Rozšíření provozu knihovny
v Multifunkčním centru
v Čelechovicích
V měsíci únoru byla rozšířena
provozní doba knihovny v Multifunkčním centru v Čelechovicích.
Knihy bude pravidelně půjčovat
paní Hana Lapuníková, každé
úterý od 15,00 – 17,00 hodin
a čtvrtek od 16,00 – 18,00 hodin.

Platební terminál v provozu
Oznamujeme občanům Města
Stochov, že od 15.2.2016 - lze
platit v Infocentru Městského
úřadu Stochov PLATEBNÍ KARTOU (bezhotovostně).
V první etapě lze PLATEBNÍ KARTOU uhradit jen místní poplatek
„za ODPAD“ a „za PSA“.
O dalším rozšíření bezhotovostních plateb budete informováni.
Zavedením platebního terminálu dochází ke zkvalitnění služeb
pro občany Města Stochov.
Roman Klusák, tajemník MÚ Stochov
Dům kultury Stochov zve na komedii
Františka Ringo Čecha

DÍVČÍ VÁLKA

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN OD 1.4.2016
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Doskočilová KATEŘINA
zdravotní sestra Konopková Jana
tel. 312 651 270, mobil: 773 337 782
Pondělí

7:30 - 12:00

Úterý
Středa

7:30 - 13:00
7:30 - 13:00
13:00 - 14:00
pro objednané
14:00 -16:00
16:00 - 18:00
pro zaměstnané

Čtvrtek

Pátek

12:00 - 13:00
pro objednané

7:30 - 12:00

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.

MĚSTSKÁ ORGANIZACE
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
VE STOCHOVĚ POŘÁDÁ ZÁJEZD
DO PLR 6. DUBNA 2016

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
3/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 11. 3. 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.

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
NAŠE VELIKONOČNÍ NABÍDKA

• NA POMLÁZKU: ČOKOLÁDY, VAJÍČKA, KUŘÁTKA, ZAJÍČCI,
V

••

SUŠENKY, OPLATKY, BONBONIÉRY

• BOCHÁNKY, BERÁNCI, VEKY, ZÁKUSKY, DORTY

• POMAZÁNKY, SALÁTY, VINNÁ KLOBÁSA,
VÁŽENÁ MAJONÉZA, VÁŽENÉ DROŽDÍ

VELIKONOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

• KRÁJENÉ UZENINY A SÝRY
• VODŇANSKÁ DRŮBEŽ: KACHNY, KUŘATA,

PÁ: 7:00 – 11:00 hodin
SO: 7:00 – 11:00 hodin

STEHNA, PRSA, JÁTRA
U NÁS MÁTE MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

•

NE: 7:00 – 11:00 hodin
PO: zavřeno

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 4. února 2016 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov první vítání
občánků v letošním roce. Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky
Města Stochova 2 chlapečky a 3 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jana
Kozára, Pavla Ryse, Nellu Lukšovskou, Karolínu Kotíkovou a Sofii Hýskovou.
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

Základní škola,
Základní umělecká škola
a Mateřská škola, Stochov

Zápis MŠ, Stochov
Jan Kozár
Nella Lukšovská

Zápis do MŠ se bude konat ve
dnech: 22. 3., 23. 3. a
24. 3. 2016 od 13,00h - 16,00h
v hlavní budově ZŠ. Rodiče
předloží rodný list dítěte
a občanský průkaz.
Před zápisem se
uskuteční 17. 3. 2016.
Den otevřených dveří
od 13,00h - 16,00h.
Rodiče a děti si mohou
prohlédnout prostory MŠ.
Gabriela Rajglová
zástupce ředitele pro MŠ

Sofie Hýsková

Karolína Kotíková

GALERIE 90. LET
Dne 7. 2. 2016 oslavil 90. narozeniny pan Jaroslav Frolík, 13. 2. 2016 oslavila 90. narozeniny paní Marie Matějková (viz foto) a 19. 2. 2016 oslavil 90.
narozeniny pan Antonín Melen. K těmto významným životním jubileím jim
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
Pavel Rys

