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NAŠE MĚSTO STOCHOV

Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
1) NAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV Č. 1/2016
O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ MĚSTA

Město Stochov nesouhlasilo s tímto rozhodnutím,
byla ihned zahájena jednání s vyššími místy.
Město vycházelo vždy České spořitelně, a.s. vstříc
– před léty přemístění této pobočky do přízemí, v letošním roce, dokonce Rada města Stochova, dne 29. 2.
2016, na žádost České spořitelny, a.s., odsouhlasila
prodloužení nájemní smlouvy na tuto pobočku ve Stochově o další 2 roky, a to až do 31. 7. 2018, aby společnost neměla obavy, až jim skončí nájemní smlouva,
že by Město nepodporovalo tuto službu pro obyvatele.
Nejbližší pobočka České spořitelny, a.s. je v Novém
Strašecí.
Vážení spoluobčané, tímto oznámením bych vás
chtěla, jako starostka města, pouze informovat o této
vzniklé skutečnosti.

Jelikož se v loňském i letošním roce rozmohl
v našem městě tzv. "podomní prodej",
a tím stížnosti občanů na tzv. "obtěžování prodejci v našich domácnostech", Rada města Stochova na svém zasedání dne 4. 7. 2016
odsouhlasila po projednání, vydání NAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV č.
1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje (viz celé znění
na našich webových stránkách města).

2) ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.
Dne 22. června 2016 nám bylo zástupci České spořitelny, a.s.
stroze oznámeno, že pobočka České spořitelny, a.s. v objektu čp.
486 ve Stochově, se ruší. Provoz této pobočky byl ukončen ke dni
31. 7. 2016.

Mgr. Miloslava Becherová, starostka města

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
V průběhu červencových dnů byla dokončena
akce spočívající v čištění a impregnaci vnějších
fasád bytových domů ve vlastnictví města. Celkem
došlo k ošetření 2.597 m2 plochy u 4 bytových
domů (ul. J. Šípka 189 -191, 192 -194, 195 -197
a ul. 9. května 198 -201).
S ohledem na zdárný výsledek provedených
prací, který je patrný na první pohled, bychom
v následujícím roce rádi pokračovali u dalších domů, které vyžadují tento zásah v rámci druhé etapy.
Po dokončení čištění vnějších fasád následují v průběhu srpna další
práce spočívající ve výměně vstupních vchodových a bočních dveří

a výměně oken, a to ve vchodech u celkem 8 bytových
domů (bloky A,B,C,D,E,F,G,H). Souběžně dojde taktéž
k výměně poštovních schránek, a to v rámci všech vchodů u bloků zmíněných v předchozí větě.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z.s.
Poslední červnový víkend skončily letošní soutěže smíšených družstev všech
věkových kategorií. Týmy Tenisového klubu Stochov si vedly se střídavými úspěchy.
„A“ družstvo dospělých v pátém kole zajíždělo do Berouna, kde po vyrovnaném
boji podlehlo domácímu LTC Beroun 5:4. V šestém kole na domácích dvorcích si
„A“ družstvo po boji připsalo vítězství 5:4 nad Lokomotivou Beroun „B“.
V závěrečném kole na dvorcích Sokola Nučice zvítězilo „A“ družstvo dospělých
6:3. „A“ družstvo dospělých v letošním roce nastupovalo v sestavě Roman Žák,
Radek Dlouhý, Tomáš Velc ml., Michal Paták, Martin Kunkela, Ondřej Zíka, Beáta
Albertová, Daniela Pospíšilová, Sabina Rubešová a Michaela Halaštová. Se třemi
výhrami skončilo „A“ družstvo dospělých v Krajské soutěži II. třídy na hezkém
4.místě.
„B“ družstvo dospělých v pátém kole hostilo na svých dvorcích F.H. TK Dobřichovice „B“ a připsalo si cennou výhru 8:1. V šestém kole hrálo „B“ družstvo dospělých na dvorcích Sokola Nučice „B“, kde se zrodilo vítězství 6:3. V posledním
kole hostilo „B“ družstvo dospělých na domácích kurtech TJ Hvězda Kladno, kdy
v pozměněné sestavě prohrálo 3:6. Družstvo dospělých „B“ nastupovalo v sestavě
Roman Klusák, Karel Klusák, Martin Kunkela, Marek Lhotský, Ondřej Zíka, Vladislav Jurgovski, Jakub Dvořák, Andrea Patočková, Sabina Rubešová, Michaela
Halaštová a Jaroslava Klusáková. „B“ družstvo dospělých se čtyřmi výhrami skončilo v Krajské soutěži III. třídy na krásném 4. místě.
„C“ družstvo dospělých hrálo v pátém kole na dvorcích LTC Roztoky u Prahy,
kde favoritovi skupiny podlehlo hladce 9:0. V šestém kole mělo „C“ družstvo dospělých volno. V posledním sedmém kole prohrálo „C“ družstvo dospělých
v neúplné sestavě na domácích kurtech 0:9 s TK Botanika Bezděkov-Unhošť. „C“
družstvo dospělých hrálo v letošní sezóně Krajskou soutěž IV. Třídy v sestavě
Michal Pejša, Petr Paták, Jakub Dvořák, Tomáš Klusák, Jakub Kostnice, Richard
Kos, Michala Halaštová, Simona Vorlíčková a Jaroslava Klusáková a v konečné
tabulce mu patřilo 7. místo s jednou výhrou.
Družstvo dorostu hrálo v pátém kole na domácí půdě s LTC Slaný a podlehlo
3:6. V šestém kole hrálo družstvo dorostu na dvorcích SK Žalov, kde prohrálo 2:7.
V posledním kole zajíždělo družstvo dorostu na kurty, dosud vedoucího družstva
skupiny, Sportclub Řevnice „B“, kde utrpělo debakl 0:9. Družstvo dorostu hrálo
Krajskou soutěž III. třídy v sestavě Václav Breník, Richard Kos, Daniel Brokl, Radovan Kožušník, Matěj Zíka, Ondřej Kostinec, Mikoláš Zíka, Andrea Patočková,
Natálie Levá, Tereza Široká, Kristýna Koubová. Družstvo dorostu skončilo
s jediným vítězstvím až na posledním 8. místě.
Družstvo staršího žactva prohrálo v pátém kole na domácích dvorcích s TK
Tenísek Buštěhrad „A“ 3:6, v šestém kole naopak na dvorcích LTC Beroun „B“
zvítězilo 7:2. V posledním sedmém kole mělo družstvo staršího žactva volno.
Družstvo staršího žactva skončilo v Krajské soutěži III. třídy se třemi výhrami
a třemi prohrami na velmi pěkném 4. místě. Družstvo staršího žactva nastupovalo
k utkáním v sestavě Ondřej Kostinec, Matěj Zíka, Marek Klusák, Mikoláš Zíka,
Lukáš Bernat, Tobiáš Jurgovski, Róza Bennett, Barbora Richterová, Anna Klausová a Valerie Picková.
Družstvo mladšího žactva v pátém kole prohrálo po boji na dvorcích SK Žalov
4:5. V šestém kole na domácích dvorcích zvítězilo nad TK Lány těsně 5:4
a v posledním 7. kole prohrálo družstvo mladšího žactva 7:2 na kurtech LTC Rakovník. O konečné 5. místo v Krajské soutěži III. třídy se zasloužila sestava Tobiáš Jurgovski, Jakub Klusák, Ondřej Müller, Tomáš starý, David Pergl, Valerie
Picková, Sabina Papežová, Alžběta Novotná a Adéla Novotná.
Družstvo babytenisu odehrálo Memoriál Zd. Kocmana v sestavě Jakub Mits,
Petr Kříž, Lukáš Klusák, Václav Kučera, Šimon Halfar a Štěpán Rubeš. Družstvo
babytenisu prohrálo v pátém kole na kurtech SK Tenis Kladno „A“ jasně 10:0.
Prvního vítězství se dočkali hráči babytenisu v šestém kole, kdy na domácích
kurtech porazili TK Tenísek Buštěhrad 7:3. V posledním sedmém kole prohráli na
dvorcích LTC Slovan Kladno 6:4.
Informace z Tenisového klubu Stochov získáte na www.tkstochov.cz a též
na městských stránkách www.stochov.cz
Roman Klusák, prezident TK Stochov

Vážení sportovní přátelé,
TK Stochov pořádal v letošním roce Tenisový kemp
v Italském Santa Croce, v rámci kterého byla definována určitá věková kritéria a nebylo možné uspokojit
všechny zájemce z řad dětí, kteří se účastnili našich
kempů v letech minulých.
Z tohoto důvodu se TK Stochov rozhodl uspořádat
„Příměstský tenisový kemp“ v areálu tenisových kurtů
ve Stochově.
Pevně věříme, že tato forma tenisového kempu bude
minimálně tak úspěšná, jako ročníky předcházející.
Z hlediska sportovního zabezpečení a tréninkových
možností bude zajištěno vše v odpovídající kvalitě a i
po stránce mimosportovní je připraven pro účastníky
bohatý program.
Zahájení v jednotlivých dnech: pondělí - pátek,
9:00, tenisové kurty Stochov
Konec programu v jednotlivých dnech: 18:00, tenisové kurty Stochov
Cena: 1.900,- Kč
V ceně je zahrnuto:
Stravování 4 x denně + pitný režim
Dopolední a odpolední trénink na dvorcích
Celodenní výlet na kolech
Návštěva Aquaparku Slaný
Vedoucí kempu: Roman Klusák, tel.:602 298 317

•
•
•
•

Povinné vybavení:
tenisové vybavení, průkaz zdravotního pojištění,
sportovní obuv, horské kolo, cyklistická přilba.
Pro koho je kemp určen:
• Zúčastnit se může dívka nebo chlapec ve věku
od 6 do 18 let
• Podmínkou účasti je vyplnění, odevzdání přihlášky a uhrazení účastnického poplatku do 10. srpna
2016. Při platbě uvádějte jako variabilní symbol datum
narození dítěte, č.ú.. - 108156664/0300.
Informace a objednávky: Přihlášky a bližší informace
k dispozici na telefonu: 602 298 317, nebo e-mailem
romanklusak@seznam.cz

GALERIE 90 letých
Dne 23. 7. 2016 oslavila 94. narozeniny paní
Květoslava Kolínková. 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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TENISOVÝ KEMP 2016
Tenisový klub Stochov v letošním roce, navázal na rok 2015 a uspořádal znovu „TENISOVÝ KEMP 2016” v italském
SANTA CROCE DI TRIESTE.
Ve dnech 10. – 17. 7. 2016 jsme v italském městečku Santa Croce di Trieste, které je vzdáleno cca 15 km od letoviska Terst,
uspořádali tenisový kemp. Ubytování bylo zajištěno v objektu místní farnosti ve 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a po sportovní stránce jsme našli přechodné zázemí na tenisových kurtech SAN PRIMO TRIESTE, kde jsme zaměřili
tréninky na zlepšení úderové jistoty jednotlivých hráčů. Bohužel se nám letos nepodařilo zajistit domácí hráče k utkáním, kde
bychom mohli porovnat hráčské dovednosti našich hráčů. Kempu se účastnily děti od 8 do 16 let.
V rámci programu jednotlivých dnů, kdy byla převážná část zaměřena na tenis, jsme také využili možnosti koupání v moři.

Závěrečného turnaje, který se konal na tenisových kurtech SAN PRIMO TRIESTE, se zúčastnilo 9 hráčů v kategorii
žáků a 4 hráči v kategorii babytenisu. V kategorii žáků se z vítězství radoval Tadeáš Sýkora, před Kristýnou Koubovou
a Tobiášem Jurgovskim. V kategorii babytenisu se na prvních dvou místech umístili Petr Kříž s Lukášem Klusákem.

Z celkového pohledu je možné hodnotit letošní „TENISOVÝ KEMP 2016“ za velice vydařený. Poděkování
patří zejména Karlu Klusákovi, za organizaci kempu a za výbornou stravu. Dále Městu Stochov za finanční
podporu celé akce.
Roman Klusák, prezident klubu
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
8/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 5 . 8. 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.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
První polovina letošního roku je za námi a přinesla s sebou několik změn. Soustředili jsme se
na udržení stávající klientely a pokusili se ji postupně navyšovat, aby byla sportovní hala zcela
zaplněna především v zimních měsících, a to až do jara. Tento záměr se podařilo naplnit a
obsazenost byla přes týden i o víkendy hojná. V měsících leden - duben se zde vystřídaly sportovní týmy především florbalu, futsalu, tenisu, badmintonu a ostatních halových sportů. Mimo
těchto turnajů se zde jako každý rok konalo Mistroství ČR v mažoretkovém sportu za podpory města
Stochov.
Ve dnech 4.7. - 17.7.2016 proběhla plánovaná
letní odstávka v rámci níž došlo k důležitým renovacím a opravám. Po předložení návrhu na renovaci
squashové podlahy, který byl zpracován vedoucím organizační složky SAMS, byla tato inovace
Radou města Stochov schválena. Jednalo se o demontáž stávající podlahy, úpravu poškozených roštů, znovu napasování, zpevnění podlahy a její následné očištění či vybroušení. Některé
poškozené části podlahy byly nahrazeny novými. Při návštěvě uvidíte a pocítíte výrazný rozdíl
oproti předchozímu stavu (viz fotografie).
Nový vzhled dostaly také vnitřní prostory haly, a to zejména přízemí a 1. patro (recepce, občerstvení, šatny, chodby atd). Z velké haly byla odstraněna plachta, která zakrývala
skvrny způsobené zatékáním ze střechy a poničená stěna byla posléze opravena. Další
práce souvisely s celkovou kontrolou osvětlení ve velké hale, kde byla obnovena nefunkční výbojková světla.
Ve správě organizační složky SAMS není ovšem jen sportovní hala, ale také další objekty ve sportovním areálu a dětská hřiště ve městě. Na těchto místech probíhají pravidelné vizuální prohlídky a případné opravy zjištěných závad. Naposledy např.
zakoupení a servis části konstrukce
k hernímu prvku (lanovka) na dětském
hřišti u fotbalového stadionu.
Nesmíme zapomenout také na bezproblémovou údržbu a spolupráci správců TK Stochov a TJ Baník Stochov s organizační složkou SAMS. Pevně věříme, že budete se všemi novinkami a službami ve sportovním areálu
spokojeni.
Přejeme vám hezké léto a budeme se těšit na vaši návštěvu sportovního areálu.
Bc. Michal Paták, DiS., Sportovní areály města Stochova, vedoucí organizační složky

Město Stochov a TRIPPER připravují zábavně - naučný výlet
„Za pokladem sv. Václava“
Co to vlastně je ten TRIPPER?
Tripper je originální tištěná brožura, která obsahuje zábavný výlet ve formě hry. Lépe si Trippera
dokážete představit jako imaginárního průvodce, který vás drží za ruku a vede po předem vytipované
trase. Tato trasa je ovšem zahalena rouškou tajemství, jelikož turista a hráč v jedné osobě trasu předem nezná. Známa je pro něj pouze lokalita, ve které se bude pohybovat, a to je město Stochov. Vydává se tedy na tajuplnou pouť, kde bude pomocí vlastních sil odhalovat zajímavá místa, vybrané
lokality a plnit při tom záludné úlohy.
Jak se TRIPPER používá?
Výlet je sestaven jako řada zastavení na zajímavých místech, kdy znáte pouze místo startu. K dalším zastávkám si již musíte cestu vybojovat v úkolech, hádankách a jiných rébusech. Pokud úspěšně zdoláte nástrahy celé trasy, budete mít v ruce dostatek indícií k dosažení nejen
cíle ale i odhalení pokladu.
Pro koho je TRIPPER určen?
Zábava nezná mezí, právě proto Tripper baví jak rodiny s dětmi, tak i ostřílené turisty a příznivce geocachingu bez rozdílu pohlaví a věkových skupin.
Kdy a kde mohu TRIPPER získat a zahrát si ho?
Tripper bude ZDARMA k dostání v informačním středisku městského úřadu Stochov a dalších spřátelených organizacích označených polepem TRIPPER Partner, a to začátkem září 2016.
Proč slaví TRIPPER takový úspěch?
Lidé jsou totiž od přírody hravé a zvědavé bytosti s touhou poznávat něco nového. Dvojnásob to platí, pokud je to zajímavé a o to víc je to
baví. Tripper dokáže v jedné procházce či výletu po památkách spojit spousty netradičních kombinací a společně je zabalit do zábavné formy
vhodné pro všechny. Přejeme hodně zábavy a lovu pokladu zdar! Více informací na: www.tripper.cz www.facebook.com/tripper.cz
Luboš Karlovec
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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

Soukromá škola Slunce
přijme kuchařku do MŠ
v Horním Bezděkově. Praxe
ve školní kuchyni výhodou.
Více informací na
www.slunce.info
nebo na telefonním čísle
školy Slunce 312 651 258.

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

PRODÁM ZÁNOVNÍ MÍCHAČKU
A KOLEČKO. CENA 2 000,-KČ.
ZÁJEMCI VOLEJTE NA TEL.:
723 121 278
Přijmeme paní prodavačku
Prodejna Ovoce, zeleniny a zdravé
výživy na Stochově
Prodejní doba Po-Pá
od 7,30 do 16,30 hod.
Sobota od 7,00 do 11,00 hod.
Přednosti: Vlídnost a ochota
k zákazníkům
Znalost práce s el. pokladnou.
Flexibilita. Poctivost . Samostatnost.
Ochota učit se novým potravinám zdravé
výživy
Vhodné pro maminky na mateřské dovolené nebo aktivní důchodkyně.
Kontakt na telefonu : 604 774 207

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:
SAMOOBSLUHA: DENNĚ ČERSTVÝ CHLÉB, SLANÉ, SLADKÉ A JEMNÉ PEČIVO,
ZÁKUSKY, DORTY
LAHŮDKY: SALÁTY, CHLEBÍČKY, POMAZÁNKY, ASPIKY,
OBLOŽENÁ VEJCE, KRÁJENÉ UZENINY A SÝRY
PRODEJNA NÁPOJŮ: MINERÁLKY, VODY, DŽUSY, ŠŤÁVY,
SIRUPY, VELKÝ VÝBĚR ČERSTVÉ ZEOTEVÍRACÍ DOBA:
LENINY A OVOCE
PO - PÁ: 6:00 – 19:00 hodin
SO: 6:00 – 11:00 hodin
U NÁS MÁTE MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a Komisi pro mládež a seniory, za
blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Jana Vašíčková
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu ve
Stochově za blahopřání k mému životnímu jubileu. Příjemně mě překvapil
dárek, za který velice děkuji.
Libuše Weiglová

VZPOMÍNKA
26. července tomu bylo 6 let, co dobrovolně odešel z tohoto světa náš
milovaný Artur Loun. Stále vzpomíná celá rodina.
Babička Dvořáčková
Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění, a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj
obraz, zůstává v nás. Dne 27.srpna 2016 tomu bude 10 let, co
nás náhle opustil pan Karel Ježek. Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Manželka Marie Ježková a dcera Marie Benešová s rodinou

NE: 7:00 – 11:00 hodin

Jsme na webu:
www.stochov.cz

LETNÍ MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA
MLÁDEŽE STOCHOV 2016

Ve dnech 18. 7. – 21. 7. 2016 probíhal v našem městě
projekt zaměřený především na rozvoj jazykových dovedností a prohloubení přátelských vztahů mezi mladými lidmi.
Účastníky projektu se stali zástupci jednotlivých zájmových
sdružení ze Stochova a partnerských měst Saarwellingen
(Německo) a Bourbon-Lancy (Francie). Město Stochov
uspělo s podáním žádosti o dotaci a tento projekt se konal s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Pro účastníky byl připraven pestrý program, ve kterém měli
možnost poznat nejen naše město Stochov, ale také navštívit
Prahu a Kladno. Pro zlepšení jazykových dovedností účastníků
bylo ve sportovních areálech města zajištěno odpoledne
s profesionálními jazykovými animátory. Mladí přátelé také využili možnosti sportovního vyžití a v rámci workshopu se prostřednictvím připravených prezentací seznámili se strukturou
a historií jednotlivých měst. Taktéž bližší seznámení se systémem českého školství přivítali účastníci s nadšením a v rámci
této aktivity navštívili Střední odbornou školu a Střední odborné
učiliště, Edvarda Beneše v Kladně.
Při závěrečném rozloučení došlo na dlouhá objetí, spatřili
jsme ve tvářích řady účastníků slzičky smutku, což svědčí
o tom, že nová přátelství jsou nastavena. Účastníci si vyměnili
vzájemně kontakty a slíbili si, že se brzy opět musí vidět. Budou
k tomu mít řadu příležitosti, akce podobného typu se budou
v následujících letech konat dále, tentokrát však
v Saarwellingenu a v Bourbon-Lancy.
Pevně doufám, že mladí stochováci projeví při nejmenším
stejně velký zájem, jako při letošním ročníku a využijí možnosti
navštívit naše partnerská města.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov
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