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NAŠE MĚSTO STOCHOV

Z KANCELÁŘE STAROSTKY
NOVINKY MĚSÍCE DUBNA
1. Budova MÚ STOCHOV
Město Stochov podalo k 15. dubnu 2016 žádost o poskytnutí dotace na akci ,,Snížení energetické náročnosti budovy MÚ Stochov, čp. 486“. Tato žádost byla podána na Operační program životního prostředí.
Jedná se o projekt, který by zajistil kompletní rekonstrukci obvodového pláště budovy, vč. výměny oken
a zateplení budovy. Město Stochov a dominanta náměstí by dostalo krásný, nový kabát. Důležitým faktorem této významné investiční akce je ale především snížení nákladů na provoz budovy, a tím i snížení
nákladů na budovu v rozpočtu města. Akce je plánována na realizaci od podzimu roku 2016 až do konce
roku 2017. Vše záleží na tom, zda budeme s touto podanou žádostí úspěšní. Předpokládaná výše dotace je v částce cca
7 milionů Kč.
2. Revitalizace vnitrobloku F a G
Další významnou investiční akcí, která bude dokončena do 16. května 2016
je ,,Revitalizace vnitrobloku F a G.“ Zde se podařilo provést kompletní nové
povrchy, výstavba a především rozšíření parkovacích míst. Je zde vybudováno i nové veřejné osvětlení. Při přípravách projektu se především myslelo na
malé obyvatele města a do vnitrobloku se osadily nové herní prvky, které budou sloužit nejen dětem
bydlícím ve vnitrobloku, ale
i ostatním obyvatelům našeho města. S ohledem na
strategické umístění vnitrobloku budou tyto herní
prvky jistě využívány i dětmi z mateřské školy a dětmi z dětského domova,
které sídlí v blízkosti tohoto vnitrobloku. Důležitým bodem revitalizace byla
práce na regeneraci zeleně. Osázeny budou nové stromy, nová vegetace,
která bude oddělovat prostor na relaxaci, s nově vybudovanými parkovacími
stáními. Celková rekonstrukce bude zakončena provedením nového chodníku, který navazuje na tento vnitroblok a pokračuje do křižovatky ulic J. A. Komenského a Švermova.
3. Mažoretky
Dne 3. dubna 2016 proběhl ve Sportovních areálech města Stochov již
11. ročník Kvalifikace na mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Město Stochov
dostalo ocenění za podporu tohoto sportu. Této akce se zúčastnili zástupci
města a partnerského
města Saarwellingen.
4. Dokončení autobusových zastávek U Křížku ( u Tesca)
V minulém týdnu bylo dokončeno osazení autobusových zastávek
U křížku (u Tesca). Věříme,
že po dokončení rekonstrukce mostu budou sloužit
všem cestujícím k plné spokojenosti.
Starostka města,
Mgr. M. Becherová

Stránka 3

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
V tomto sloupku vás blíže seznámím s postupem prací na projektech, které v našem městě připravujeme
a u kterých se pokusíme získat dotaci z fondů EU. V rámci chystaných investičních záměrů se podařilo
v průběhu měsíce dubna dokončit přípravnou fázi na projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti
budovy č.p. 486“. Město Stochov odeslalo žádost o poskytnutí dotace do elektronického systému Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Budeme-li s touto žádostí úspěšní, můžeme přejít do realizační fáze
a proměnit vzhled budovy městského úřadu. Zarážející však je termín pro vyhodnocení podaných žádostí.
Tento proces, dle doposud platných pravidel OPŽP, může trvat 6-12 měsíců. Nyní nám tedy zbývá jen čekat
nebo případně doplnit požadované údaje.
Budeme-li s touto žádostí úspěšní, můžeme očekávat dotaci v maximální výši cca 8 mil. Kč (dle konečné výše způsobilých
výdajů projektu). Kromě zisku dotace lze v případě realizace záměru očekávat roční finanční úsporu v řádech statisíců na nákladech za vytápění tohoto objektu.
Tímto však nekončíme. V průběhu měsíce května předpokládáme dokončení a úspěšné odeslání dalších projektových žádostí.
Konkrétně jde o projekty spočívající ve snížení energetické náročnosti bytových domů ve vlastnictví města (bloky č. 38, 39, 100
a 102). Integrovaný regionální operační program (IROP), který podporuje tyto aktivity, má dle platných obecných pravidel až 7
měsíců na vyhodnocení podaných žádostí. Čili stejně jako v případě výše uvedeného projektu i zde podklady dokončíme, odešleme a budeme nuceni čekat na vyhodnocení, případně na požadavek doplnění předložených podkladů. V případě úspěchu
všech 4 žádostí předpokládáme zisk dotace ve výši 6-8 mil. Kč. Konečná částka dotace je opět závislá na výsledku výběrových
řízení a vyhodnocení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektových žádostí ze strany IROP.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov

VEŘEJNÁ ZELEŇ
V jednom z předešlých čísel měsíčníku Naše město Stochov jsem vás
informovala o kácení stromů v ulici Hornická. Také jsem v článku psala,
že když se kácí, tak se také musí sázet. A právě k výsadbě nových
stromů došlo v sobotu 22. dubna. Nejprve došlo k vyfrézování pařezů po
pokácených stromech. Tímto se omlouváme obyvatelům přilehlých bytových domů za pár hodin nepohodlí. Tím, že byly pařezy odstraněny, jsme
zabránili budoucí tvorbě výmladků a je také snadnější sekání trávníků.
Navíc pařezy na sídlišti nejsou vhodné ani z estetického hlediska.

Následně došlo k vysázení 11 stromků. Jedná se o druh
prunus sargentii a prunus hillieri, česky slivoň. Jedná se o bíle
a růžově kvetoucí stromy. Tyto druhy stromů byly vybrány pro
svou dekorativnost a také z důvodu, že koruna těchto stromů
není tak rozložitá a jako u lip, které na místě rostly před tím.
Dvanáctý stromek byl vysazen u parkoviště před Sportovními
areály města Stochov. Vysadili ho společně starosta spřáteleného města Saarwellingen pan Michael Phillipi a naše paní
starostka Miloslava Becherová (viz foto). Stromek byl vysazen
u příležitosti 10. výročí podepsání smlouvy o přátelství.
Ing. Sylva Filipová, vedoucí správního odboru
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
UKLIĎME ČESKO 2016
Dne 16.4.2016 v 9 hodin se sešla parta lidí, které není lhostejné
v jakém prostředí žije a účastnila se celostátní akce na úklidu svého
okolí. Počasí se spíše mračilo a začátek akce pokropilo deštěm. Účastníků se sešlo asi 60. Potěšující bylo, že zhruba půl dospělých a půl dětí.
Všichni byli seznámení s bezpečnostními pravidly akce. Díky tomuto
počtu byly vytvořeny čtyři skupiny. Jednotlivé skupiny se vydaly na Slovanku, do třešňovky a do Honic ke kachňárně a do Konopasu.
Je neuvěřitelné, že ještě v dnešní době, kdy je po městě spousta nádob na tříděný odpad a sběrný dvůr, lidé vyhází odpadky do volné přírody. Dříve každý dbal, aby přístupové cesty do města byly výkladní skříní
a nyní není jediná, kde by lidé nevytvářeli skládku.
Největší skupina šla uklízet do Honic, kde za garážemi byl sklad nepo-

třebných náhradních dílů na auta a lepenka ze střechy.
Posbírali jsme zde dvacet pytlů skla, plastů, dílů aut, pneumatiky a lepenky na střechu. Potom se skupina vydala po
cestě do Konopasu. Tady bylo naplněno asi 80 pytlů různého odpadu, sedací souprava, pneumatiky a stavební suť.
U zahrádek byly postavené lednice, které doufáme, že majitelé mají připravené k odvozu do technických služeb. V třešňovce bylo posbíráno 7 pytlů, na Slovance 6 pytlů a ke
kachňárně 6 pytlů.
Ve 13 hodin byla akce ukončena a všechny skupiny přešly na hřiště, kde si účastníci opekli špekáčky a pan učitel
Novák nám zahrál na harmoniku. I přes nepříznivou předpověď počasí, na úklid vyšlo a jen nám kapky deště ukončily
dříve posezení u ohníčku.
Černé skládky zakládají stále stejní lidé, doufáme, že když
uvidí, co za roky v přírodě nashromáždili, uvědomí si to
a začnou se chovat ohleduplněji. Jde o to, aby děti, které
dnes místa skládek vyklidily, příští rok nezjistily, že je to
marný boj s větrnými mlýny.
Členové komise životního prostředí, Tomáš Smital,
Jaroslava Holanová, Eliška Mejstříková a Bohuslava Chytrá,
kteří byli garanty dnešní akce, poděkovali všem účastníkům
za pomoc s přáním, aby skládek ubývalo.
Za Komisi životního prostředí B. Chytrá

ÚKLIDOVÁ AKCE V ČELECHOVICÍCH
Původní záměr čelechovických občanů uklidit si okolí vsi přešel
v posledních dvou letech v účast v iniciativě Ukliďme si Česko. Letos
vyrazilo do terénu na 20 dospělých a 8 malých pomocníků. Zájmovou
lokalitou se stal zalesněný svah nad ulicí Zalavecká, táhnoucí se až nad
čelechovický mlýn, v řeči místních zván „Příroďák“. Lesík je nejbližší
odpočinkovou lokalitou pro občany Čelechovic a je hojně navštěvován.

Našly se i síly na vyčištění zdejší studánky, která se nyní může
opět chlubit čistou vodou. Podle informací předsedy místního spolku, Karla Pokorného, bylo během sobotní akce sebráno asi 800 kg
odpadků a z toho celých 500 kg se vytřídilo podle sběrových kategorií pro druhotné zpracování.
Ovšem práce nebyla jedinou náplní dne. Díky skvěle fungující
partě zdejších občanů, bylo odpoledne uspořádáno i malé společenské setkání spojené s prvním letošním opékáním špekáčků.
Tomáš Lebeda
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KRUŠOVICKÝ SOUDEK
Již 36. ročník PB O krušovický soudek se konal v neděli 24. 4.2016
Předpověď počasí o nadprůměrných teplotách v měsíci dubnu opět nevyšla, ráno před startem byli 4 °C, při doběhu 8°C, ale přesto se na
prezentaci do stochovské sokolovny dostavilo celkem 262 závodníků. Již od časných ranních hodin přijížděli závodníci z celé naší vlasti na
Stochov a v ulicích města se připravovali na šestatřicátý 20 km dlouhý přespolní běh O krušovický soudek. Start tohoto závodu byl
v 9.30 hod. u památného dubu sv. Václava. Prostory okolo kostela zaplnila počestná skupina diváků. Ředitel závodu Jan Smital společně se
starostkou města Miloslavou Becherovou přivítali závodníky a popřáli mnoho úspěchů v závodě. Trasa vedla přes Nové Strašecí, okolo hájovny Lipina a chatovou oblastí přes Louštín do Krušovic. Zde už na nádvoří bylo připraveno občerstvení a vyhrávala kapela Černý brejle. Rozhodčí závodu očekávali prvního závodníka, a tím se stal Schoř Jakub z Unhoště. Zvítězil časem 1:12:28 hod. Z žen, kterých se zúčastnilo
celkem 53, byla nejlepší Zimová Jana z MK Kladno. Na nádvoří panovala příjemná nálada, závodníci mezi sebou hodnotili úspěšnost
v závodě a při dobrém pěnivém moku se čekalo na vyhlášení výsledků. Ceny závodníkům předával zástupce Královského pivovaru Krušovice
pan Helebrant, dále pak za město Stochov pan Paták, člen sportovní komise Stř. kraje pan Petr Koten a ředitel přespolního běhu Jan Smital.
Kromě putovní ceny, Krušovického soudku s obsahem 50 l krušovické dvanáctky, který si odvezl vítěz závodu, závodníci na prvních třech
místech v osmi kategoriích obdrželi finanční odměny a reklamní tašku pivovaru se suvenýry. Všichni závodníci si ponechali startovní číslo
a obdrželi propisovací pero s názvem závodu.
Výsledky závodu: Kategorie A –muži 19 až 39 let:
1.Schoř Jakub, Unhošť, 1:12:28 hod.
2. Vaněk Martin, Stodůlky, 1:13:20 hod.
3. Pokorný Jan , Stodůlky, 1:14:20 hod.
Kategorie B – muži 40-49 let:
1. Frelich Martin, Sokol Č. Budějovice, 1:15:27 hod.
2. Kovář Michal, Unhošť, 1:17:23 hod.
3. Beshir Ervin, BK Zdice, 1:20:10 hod.
Kategorie C – muži 50-59 let:
1. Poduška Josef, Unhošť, 1:21:26 hod.
2. Kerlík Radovan, St. Boleslav, 1:25:05 hod.
3. Fanta Ladislav, Kladno, 1:28:52
Kategorie D – muži 60- 69 let:
1. Gregor Jaroslav, AC OH Praha, 1:36:29 hod.
2. Hrdina Vilém, Praha 8, 1:37:28 hod.
3. Kratochvíl Ladislav, Loko Rakovník, 1:43:56 hod
Kategorie E – muži nad 70 let:
1. Janový Petr, AC Plzeň, 1:48:18 hod.
2. Šůcha Václav, SV Stříbro, 1:53:08 hod.
3. Řápek Václav, AVC Praha, 2:01:04 hod.
Kategorie G
1. Smrčka Miloš, BK Říčany – 1:18:35 hod.
2. Gregor
3. Hrdina
Kategorie F – ženy 19-34 let: 1. Zimová Jana, MK Kladno, 1:28:41 hod.
2. Beshirová Jana, Adidas B team, 1:31:24 hod.
3. Kašparová Kateřina, MK Kladno – 1:32:59 hod.
Kategorie G – ženy 35-49 let: 1. Jedličková Ivana, MK Kladno, 1:27:21 hod.
2. Raková Gabriela, MK Kladno, 1:37:54 hod.
3. Fafejtová Radka, Liga 100 Praha, 1:42:42 hod.
Kategorie H – ženy nad 49 let : 1. Mališová Karla, USK Praha, 1:43:33 hod.
2. Naxerová Jana, USK Plzeň, 1:46:39 hod.
3. Breburdová Hana, MK Kladno, 1:51:08 hod.
Text i foto: Václav Čížek
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ZE STOCHOVA DO KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ JIŽ PO DVAAČTYŘICÁTÉ
Pěkné počasí se poměrně dost zhoršilo a meteorologové dokonce předpovídali na
víkendové dny, 9. a 10. dubna, deštivé počasí. Pořadatelé z KČT Stochov jejich zmýlení přivítali s radostí a s povděkem. Deštivé počasí totiž odradí mnoho turistů od
účasti a v sobotu se konal již 42. ročník dálkového pochodu Ze Stochova do křivoklátských lesů. Bylo sice chladno, ale na procházku rozkvétající přírodou příjemně. A
bylo to znát i na účasti. Celkem se na trasy 6, 10, 26 a 28 km vydalo 315 turistů jak
z celé naší vlasti, tak ze zahraničí, a to z Popradu a Bratislavy. Nejstaršímu účastníkovi bylo 78 let a nejmladšímu 4 měsíce. Start i cíl byl ve foyer kulturního domu,
který zajišťuje turistům zázemí, spojené s občerstvením a příjemným posezením.
Nejvíce turistů si vybralo trasu 10 a 26 km, která vedla přes Nové Strašecí, kde mohli
navštívit muzeum a v něm, kromě jiného, si prohlédnout i kopii keltské hlavy. Kolem
sportovního areálu se dostali k
Dvorskému rybníku, kde právě byla keltská hlava nalezena. Odtud se vydali přes Mšecké
Žehrovice kolem památného Džbánského buku, o kterém se herec Luděk Munzar zmiňoval
v televizním seriálu o památných stromech. Dále pokračovali okolo Červeného rybníka u
obce Mšec a hájovny Lipina zpět na Stochov. V cíli obdržel každý účastník diplom, turistickou vizitku pochodu a oplatku. Kromě Turistického obrazového atlasu si zde byla možnost
zakoupit mnoho turistických odznaků a pohledů. Pochod se skutečně vydařil a všichni
účastníci odcházeli spokojeni.
Další turistická akce se uskuteční ve Stochově 7. května 2016, kdy KČT a město Stochov pořádají 36. ročník turistického pochodu Krušovický vejšlap.
Text i foto: Václav Čížek

ITES spol. s r. o.
Vážení nájemníci,
na konci měsíce dubna byl, s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji
počasí v lokalitě, upraven režim vytápění. S využitím možností
regulace dodávky tepla, která je vícestupňová, jsme aktivovali
útlumový režim dodávky jak na kotelnách, tak i v domovních
předávacích stanicích. V praxi to znamená, že pokud venkovní
teplota přesáhne stanovenou hodnotu (obvykle +13stupňů
Celsia), vytápění objektu se automaticky odstaví.
Další, neméně důležitou, možností je regulace individuální, kdy
pomocí termohlavice na topných tělesech si vy sami řídíte množství odebraného tepla dle vaší potřeby. V tomto útlumovém režimu budeme pokračovat při dodávce tepla do konce topné sezony, který jako obvykle předpokládáme v závěru měsíce května.
Pokračujeme rovněž v realizaci oprav a údržby tak, jak nám to
plný provoz dovolí a již připravujeme akce většího rozsahu, které
se musí provádět až po ukončení topné sezony. Pro provádění
těchto prací většího rozsahu opět využijeme možnosti aktivace
propoje obou kotelen a budeme tak minimalizovat plošné odstávky dodávek tepla pro ohřev teplé vody. Pracovní verze je zatím
taková, že v první polovině období po skončení topné sezony
bychom dodávali teplo z uhelné kotelny K353 a ve druhé polovině léta, až do zahájení nové topné sezony, využijeme plynovou
kotelnu PK1.
V dalších příspěvcích vás budu podrobněji informovat o průběhu oprav a údržby a jejich případných dopadech na výrobu
a dodávku tepla.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2016
Tradiční a úspěšný divadelní festival Stochovská Thálie se v letošním roce
uskuteční již podevatenácté ve dnech 19. – 23. října 2016 v prostorách Domu kultury ve Stochově.
Každým rokem se snažíme připravit program, který nabídne šest
(5+pohádka) kvalitních divadelních inscenací. Naším dramaturgickým cílem
je zařadit takové inscenace, které zdobí především výborné herecké výkony
a zároveň jejich celková kvalita je nadprůměrná. Jelikož však má každý
jednotlivý divák a příznivec divadla nastavenu míru hodnoty kvality představení odlišně, je naším primárním cílem volit výběr v rámci různých divadelních žánrů.
Je již pravidlem, že největší část festivalu je věnována komediálním představením. I letos tomu nebude jinak. Nicméně, každá inscenace má od každé další přeci jen nějakou tu odlišnost. Zhlédnout bude možné klasickou
veršovanou komedii, divadlo jednoho herce známé jako „ONE MAN SHOW“
a současnou satirickou komedii z politického prostředí. K nim navíc českou
klasiku a jeden mysteriózní příběh.
Další výraznou přidanou hodnotou Stochovské Thálie je představení profesionálních oblastních divadel, které většina diváků ve Stochově a
v blízkém okolí nemá možnost navštívit. Proto při sestavování programu
vybíráme i z těchto možností a tato představení bývají velmi kladně přijata
návštěvníky přehlídky. Co tedy bude možné v programu festivalu v říjnu
letošního roku vidět a na co se můžeme společně těšit?
Zahájení festivalu bude ve středu 19. 10. 2016 ve znamení klasické komedie o tom, že oženit se s ženou je přece hrozný risk. Neobávejte se však
žádného gendrově jednostranně orientovaného představení, naopak. Moliérova komedie Škola žen je, stejně jako všechna další představení, vhodná
pro širokou veřejnost. Tato inscenace se stala vítězem letošního ročníku
GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích a je tedy neoficiální nejlepší profesionální komediální inscenace za uplynulý rok. Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se
také premiérově ve Stochově představí Divadlo Most s lehce mysteriózním
příběhem Podivný případ se psem autorů Marka Haddona a Simona
Stephense. Páteční představení 21. 10. 2016 bude ve znamení české humoristické klasiky známé také z filmového zpracování. Je jím Rozmarné léto

Vladislava Vančury v podání špičkového amatérského
souboru Rádobydivadlo Klapý. Tento již tradiční účastník
našeho festivalu již tři desítky let patří mezi nejúspěšnější
amatérské divadelní soubory a s tímto představením sklízí
úspěchy na soutěžních přehlídkách. Sobota 21. 10. 2016
bude ve znamení Studia DVA a především pak Boba Klepla v jedinečné a veleúspěšné komediální ONE MAN SHOW
s názvem Vysavač od Patrika Hartla, která vypráví o zamilovaném uklízeči z nákupního centra. Závěr festivalu obstará pražské Divadlo bez zábradlí s hvězdným obsazením
v satirické komedii Jistě, pane premiére. Kdo by neznal
Jima Hackera a další postavy známého seriálu, který byl
autory Antonem Jay a Jonathanem Lynn převeden do jevištní podoby. A v neposlední řadě opět ve znamení tradice
nebude chybět pohádka. Je jím dramatizace známých příběhů Ondřeje Sekory Příhody Ferdy Mravence v podání
pražského Divadla AHA! Opět s potěšením konstatujeme,
že pohádka bude mimo předplatné a bez vstupného.
Proto se těšíme na záplavu dětské radosti a především
plné hlediště.
Permanentní vstupenky na všechna představení jsou již
v prodeji za bezkonkurenční cenu 890 Kč. To je vzhledem
k neustále rostoucím nákladům festivalu jistě dobrá zpráva.
Z tohoto důvodu je na místě poděkovat Městu Stochov za
podporu tradice, díky níž je možné pozvat široké spektrum
příznivců divadla k návštěvě významné události, která již
téměř dvacet let patří mezi nejvýznamnější kulturní akce
regionu.
Těšíme se v říjnu 2016 na vás a věříme, že budete i letos
spokojeni.
Luboš Fleischmann, Tomáš Baroch, Marie Benešová, Luboš Janoušek a další spolupracovníci festivalu Stochovská
Thálie 2016.

TJ BANÍK STOCHOV
Ve dnech 26. 3. – 29. 3. 2016 jsme přijali účast na velikonočním turnaji ve
fotbale ve spřáteleném francouzském městě Bourbon - Lancy . Celý turnaj
proběhl v pondělí, což bylo náročné, jak pro všechny fotbalisty tak hlavně pro
organizátory turnaje, kteří to zvládli naprosto famózně. V kategorii U-13- 14,
jsme do bojů postavili dvě mužstva. V této kategorii startovalo 20 mužstev.
Mužstvo „A“ skončilo na prvním místě a
mužstvo „B“ skončilo na krásném devátém místě. Naše poděkování patří organizátorům, kteří nám zpříjemnili celou dobu pobytu a neustále se o nás
starali. Poděkování patří také řidičům,
kteří nás bezpečně přivezli a také celému doprovodu, který bezvadně dohlížel
na průběh našeho vystupování.
Za TJ Baník Stochov Štětina František
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV
Tenisový klub Stochov zahájil letní sezónu 2016 již 16. dubna, kdy
uspořádal na domácích dvorcích Okresní přebor mladšího žactva
a 23. dubna, kdy se na stochovských kurtech konaly Okresní přebory
dospělých.
Okresní přebor mladšího žactva pro okresy Kladno a Rakovník
K prezentaci se 16. dubna 2016 dostavilo 13 chlapců a 8 dívek.
V kategorii mladších žáků se z titulu
„Přeborník okresů Kladno a Rakovník“,
radoval Adam Sembdner /SK Tenis Kladno/, když ve finále zvítězil nad svým oddílovým kolegou Tomášem Kafkou 6/2, 3/6,
3/0 scr., semifinále: Tomáš Kafka – Tobiáš
Jurgovski /TK Stochov/ 6/0, 6/0, Adam
Sembdner – Jakub Sedláček /LTC Rakovník/ 6/0, 6/2.

V kategorii žen se z titulu
„Přeborník okresu Kladno
a Rakovník“ radovala Kristýna
Jonášová, která ve finále přehrála Janu Kleisnerovou /obě
SK Tenis Kladno/ 6/1, 6/1.
Soutěže družstev
Soutěže družstev byly zahájeny poslední dubnovou sobotu.
„A“ družstvo dospělých zahájilo KS II. třídy na domácích dvorcích výhrou 7:2 nad Kralupy nad
Vltavou.
„B“ družstvo dospělých uspělo Ženy zleva: finalistka Jana
v KS III. třídy na dvorcích Sokola Kleisnerová, Kristýna Jonášová
Nové Strašecí v poměru 5:4.

Finále čtyřhry: Adam Sembner, Tomáš
Kafka – Tobiáš Jurgovski, Jakub Klusák Mladší žáci: vítěz Adam
6/2, 6/0.
Sembdner a Tomáš Kafka

„C“ družstvo dospělých v KS IV. třídy podlehlo domácímu LTC
Rudná „C“ v poměru 2:7.

V kategorii mladších žákyň zvítězila ve
finále Klára Lakomá /LTC Slovan Kladno/ když ve finále přehrála Kateřinu Vlasatou /SK Tenis Kladno/ 6/2, 6/3.

Družstvo dorostu zahájilo soutěž na domácích dvorcích výhrou
5:4 nad Tenískem Buštěhrad. Starší žactvo se v prvním kole radovalo z vítězství nad LTC Rudná v poměru 6:3.

Okresní přebor dospělých pro okresy Kladno a Rakovník

Družstva mladšího žactva zajíždělo k svému úvodnímu utkání
na kurty Tenísku Buštěhrad, kde zvítězilo 6:3.

V sobotu 23. dubna 2016 se prezentovalo na okresní přebory dospělých 12 mužů a 8 žen.

Jak je vidět vstup do soutěží se Tenisovému klubu Stochov
vydařil nad očekávání. Přejme si, aby to vydrželo co nejdéle.

V kategorii mužů se radoval z vítězství Radek Dlouhý /SK Tenis
Kladno/, když ve finále za velmi chladného počasí, porazil Karla Klusáka /TK Stochov/ 6/3, 6/1. Semifinále: Radek Dlouhý – Roman Žák /TK
Stochov/ 0/6, 6/3, 6/2, Karel Klusák – Tomáš Velc scr.

Soutěže družstev pokračují v květnu a červnu viz rozpis utkání
na www.tkstochov.cz a též na městských stránkách
www.stochov.cz.

Finále čtyřhry: Radek Dlouhý, Roman Žák – Tomáš Velc, Michal
Paták /oba TK Stochov/ 6/3, 6/0.

Roman Klusák
prezident TK Stochov

Sportovní areály města Stochova

ŠACHY STOCHOV

Badmintonový turnaj
V neděli 20.3.2016 se uskutečnil badmintonový turnaj čtyřher ve
Sportovní hale města Stochova.
Zájem o uspořádání akce vznikl v návaznosti na dolajnování 2 badmintonových kurtů na začátku roku. Celkově jsou nově pro veřejnost
přístupné 4 badmintonové kurty.
Turnaje se zúčastnilo celkem 23 párů. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol po dvou setech do 15 bodů. Během celé akce panovala
výborná soutěžní atmosféra. V reakci na kladný ohlas hráčů bychom
chtěli v následujícím období akci zopakovat.
Vítězem se nakonec, s jednoznačným rozdílem bodů, stal smíšený
pár ve složení Libor Laňka a Petra Stoklasová. Nejlepším párem
ze Stochova, který se umístil na 6. místě, byli Jaroslav Jedlička a Kateřina Vajcová.
Děkujeme všem hráčům za účast a těšíme na vás při dalším
setkání.
Bc. Michal Paták
Sportovní areály města Stochova

V neděli 17.4 . jsme sehráli v Kralupech
poslední zápas v regionální soutěži
2015-2016. Podařilo se nám zvítězit 4 1/2 :
1/2, takže jsme skončili na 6. místě z 12
družstev. Je to za posledních pět let nejhorší umístnění, ale doufáme, že příští rok
se nám povede lépe. Další naše činnost až do října, kdy začne
opět regionální soutěž a to rok 2016 - 2017, bude hlavně odehrát
oddílový přebor, účast na různých turnajích které pořádají ostatní
oddíly, dále bychom chtěli postavit také šachy na náměstí, a na
pravidelných schůzkách v sobotu a v neděli hrajeme tréninkové
zápasy mezi členy oddílu. Znovu bych rád upozornil zájemce
o šachovou hru ze Stochova, ale i z okolních vesnic, že mají možnost přijít mezi nás každou sobotu od 14 hod. a v neděli od půl
deváté a změřit své síly s našimi hráči. Hlavně bychom uvítali
mezi námi hráče z řad mládeže, a to každého věku.
Za šachový oddíl Robert Tůma
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY

GALERIE 90. LET
Dne 17. 4. 2016 oslavila 91. narozeniny paní Marie Vlasáková. K tomuto významnému životnímu jubileu jí popřály
starostka města, Mgr. Miloslava Becherová a paní Jana
Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně
zdraví.
Redakce NMS
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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
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
5/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 11 . 5. 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 emailové 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.

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

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

NAŠE NABÍDKA:
SUDOVÁ VÍNA KOVACS

DENNĚ ČERSTVÝ CHLÉB OD REGIONÁLNÍCH
DODAVATELŮ, SLANÉ I SLADKÉ PEČIVO
•
DIA, BIO, RACIO A BEZLEPKOVÁ VÝŽIVA
•
VELKÝ VÝBĚR MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
SLUŽBY: DÁRKOVÉ KOŠE, KAZETY A BALÍČKY,
BONBONIÉRY
LAHŮDKY: ČERSTVÉ KRÁJENÉ UZENINY, SÝRY,
OTEVÍRACÍ DOBA:
POMAZÁNKY, SALÁTY, RYBY,
PO - PÁ: 6:00 – 19:00 hodin
CHLEBÍČKY, ASPIKY, DORTY,
SO: 6:00 – 11:00 hodin
ZÁKUSKY A JEMNÉ PEČIVO
•

U NÁS MÁTE MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

NE: 7:00 – 11:00 hodin

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 11. dubna 2016 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítání
občánků. Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 5 chlapečků a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Daniela
Vorbacha, Jana Jaroše, Adama Bejčka, Felixe Groulíka, Dominika Šnobla, Andreu
Šnebergerovou a Annu Linkovou.
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

Daniel Vorbach
Dominik Šnobl
Andrea Šnebergerová

Felix Groulík
Jan Jaroš

Anna Linková

PODĚKOVÁNÍ

Adam Bejček

VZPOMÍNKA
27. května již uplyne 1 rok, co nás navždy
opustil p. Zdeněk Pakosta. Kdo jste ho znal,
vzpomeňte s námi. Manželka a dcery s rodinami
MĚSTSKÁ ORGANIZACE
ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ
POŘÁDÁ ZÁJEZD DO MILOVIC - MIRÁKLUM
28. KVĚTNA 2016
Přihlásit se můžete u p. Bradáčové,
U stadionu 374, 273 03 Stochov

Děkuji paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež a seniory,
za přání a dárek, u příležitosti mého životního jubilea.
Marie Vlasáková
Chtěla bych poděkovat paní starostce Mgr. Becherové a paní Suprunové za jejich návštěvu u mne doma při příležitosti mých kulatých narozenin. Vzhledem k mé omezené
pohyblivosti si mohu jen výjimečně popovídat s milými hosty a proto je taková možnost
pro mne o to cennější. Ještě jednou díky!
Milena Odehnalová
Děkuji paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové, za blahopřání k mému životnímu
jubileu.
Václav Jakš
Děkuji paní starostce Mgr. Becherové, Městskému úřadu Stochov a ČČK Stochov
za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Aubrechtová
Děkuji paní starostce Mgr. Becherové a Městskému úřadu Stochov za milé blahopřání
k mým narozeninám.
Alena Vágnerová
Děkuji Městskému úřadu Stochov a paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové za blahopřání a dárek k mým jubilejním narozeninám.
Jozef Lakota
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Mgr. Becherové a Komisi pro mládež a seniory,
za blahopřání k mým narozeninám.
Drahoslava Jiravová
Děkuji MÚ Stochov za blahopřání a věcný dar k mým 80. narozeninám. Dále děkuji
celé své rodině a přátelům.
Rudolf Isteník
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání k narozeninám.
Jan Koleszár

