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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané,
jelikož se konec roku blíží, dovolte, abych vám podala informaci o našich investičních akcích.
BUDOVA ÚŘADU - bylo dokončeno výběrové řízení na celkovou rekonstrukci, zateplení budovy a výměna oken.
Práce na této budově budou zahájeny na základě klimatických podmínek.
VÝTAH - v současné době probíhá rekonstrukce výtahu v budově úřadu, která následně umožní lepší a pohodlnější přístup pro širokou veřejnost.
INFOCENTRUM - rekonstrukcí infocentra a prostor, které nebyly léta využity, chceme zlepšit službu pro občany, aby většina věcí a záležitostí, mohla být vyřízena v přízemí budovy. Bude dokončeno do konce prosince.
ZATEPLENÍ bloku 39 - Mírové náměstí - největší část domu je hotova, zakonzervování teras na zimu, dokončeno bude na jaře, vzhledem ke klimatickým podmínkám nyní.
ZATEPLENÍ bloku 38 - Mírové náměstí – v současné době byly již zastaveny práce z důvodu dodržení technologického postupu a klimatických podmínek.
ZATEPLENÍ bloku 102, U stadionu – postaveno lešení, do 15. prosince budou prováděny práce na domu, po té budou práce zastaveny,
z důvodu klimatických podmínek a klidného prožití vánočních svátků.
REKONSTRUKCE CHODNÍKU ČELECHOVICE- II. etapa,včetně autobusových zastávek- hotovo.
REKONSTRUKCE CHODNÍKU HONICE - I.etapa - hotovo.

Závěrem mého výčtu informací přeji všem občanům hezké prožití svátků vánočních.
Mgr. M. Becherová, starostka města

INFORMACE O STAVU KOMUNIKACE II/606
Starostům, jejichž obce leží na komunikaci II/606, trápí delší dobu stav této vozovky. Jedná se o krajskou komunikaci o úsek z Nového
Strašecí do Velké Dobré. Předpokládané zahájení stavebních prací bylo stanovené na březen letošního roku. Předpokládaná lhůta výstavby měla být cca 9 měsíců od zahájení stavebních prací. Starostové, na jejímž území leží tato komunikace, naplánovali stavební práce tak,
aby navazovaly na rekonstrukci této komunikace. Na schůzce dne 3. května 2017, která proběhla na Krajském úřadě Středočeského kraje,
jsme požadovali harmonogram prací včetně termínu podání žádosti o dotaci a zahájení rekonstrukce. Do dnešního dne jsme ho však neobdrželi. Požádali jsme proto Ing. Čermáka ze Středočeské údržby silnic, aby financování rekonstrukce této komunikace zařadil do plánovaných oprav silnic na rok 2018. Vzhledem k tomu, že tato krajská komunikace je v žalostném stavu, žádají starostové, aby s pracemi na
této komunikaci se příliš neotálelo, protože na komunikaci se začaly již tvořit koleje. Zároveň starostové upozorňují na fakt, že situace v
některých obcích je neudržitelná a občané již vyhrožují peticemi. Dopis podepsali starostové následujících obcí a měst, Karel Filip za Nové
Strašecí, Miloslava Becherová za Stochov, Jaroslav Pošta za Tuchlovice, Soňa Černá za Kamenné Žehrovice, Jiří Junek za Doksy a Zdeněk Nosek za Velkou Dobrou.
Mgr. M. Becherová, starostka města

MO ČSSD Stochov přeje všem svým příznivcům
a sympatizantům krásné a pohodové prožití svátků
vánočních.
Předsedkyně MO ČSSD Mgr. Miloslava Becherová
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
V tomto příspěvku
bych vám rád přiblížil
pár informací o stavu
části jednotlivých žádostí o poskytnutí
dotace, na kterých
jsem v letošním roce
pracoval.
Rekonstrukce odborných učeben
ZŠ Stochov
V průběhu prvního měsíce letošního roku
jsem z pověření příslušného orgánu města
Stochova zpracoval žádost o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Stochov“. Tento projekt,
jehož celkové náklady činí 6.334.272,59 Kč
vč. DPH, byl řádně podán k případnému
poskytovateli dotace dne 18. ledna 2017.
Od té doby dotčená projektová žádost prošla
procesem posouzení formálních nedostatků,
věcným hodnocením a má taktéž za sebou
analýzu rizik čili všechny stupně kontroly jsou
ukončeny s pozitivním výsledkem bez případných zjištěných nedostatků. Poslední informaci od případného poskytovatele dotace tj.
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) máme ze dne 24.5.2017 a tato
se týká právě ukončení procesu hodnocení
s pozitivním výsledkem. Od té doby nemáme
i přes opakované e-mailové urgence žádné
informace o tom, zda jsme se žádostí uspěli
či nikoliv. Vždy se pouze dozvíme, že musíme posečkat, že poskytovatel dotace prostě
a jednoduše nestíhá administraci stovek
projektových žádostí. Předběžně připravený
harmonogram projektových aktivit přepokládal provedení zadávacího řízení na zhotovi-

tele stavebních prací v průběhu nastávajícího
zimního období a to tak, aby mohly navržené
stavební práce následně být realizovány
v průběhu letních prázdnin roku 2018.
S ohledem na aktuální datum v kalendáři
začíná být tento původně zamýšlený projektový harmonogram ohrožen. Projekt je navržen tak, že celkové výše uvedené náklady
jsou v plné výši způsobilé, a tak v případě
kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace
můžeme získat dotaci v maximální výši
5.700.845,33 Kč vč. DPH. Zbývá nám tedy
jen nadále urgovat poskytovatele dotace
a pevně věřit, že tento projekt nakonec bude
úspěšný a žáci ZŠ Stochov se dočkají nových učeben přírodopisu, chemie a fyziky
včetně pořízení nového vybavení, nábytku
a učebních pomůcek.
Pokud bychom přeci jen s výše uvedenou
žádostí o dotaci neuspěli a zůstali tzv. pod
čarou z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci alokace financí ze strany
IROP máme připravenou a řádně odeslanou
totožnou žádost o poskytnutí dotace do dalšího fondu. Jedná se o tzv. ITI metropolitní
oblast Praha. Prakticky totožné podmínky
tohoto dotačního titulu umožnily rychlé podání žádosti o podporu (po předchozím projednání orgány města Stochova). Kompletní
žádost o podporu jsem odesílal do dotačního
systému dne 1. srpna 2017. Od tohoto data
se však nepohnulo ze strany poskytovatele
dotace nic (i přes urgence) jsme zatím neprošli ani prvním kolem formálního posouzení
projektové žádosti. S ohledem na totožné
podmínky lze však předpokládat, že uspějeme v hodnotícím procesu stejně jako
u IROPu.

Revitalizace návsi Čelechovice –
II. etapa
Dalším možným zdrojem finančních prostředků pro čerpání peněz z Evropských
strukturálních a investičních fondů jsou
mimo jiné i pro obce tzv. „Místní akční
skupiny“ působící v příslušném území. Po
třech letech úmorné práce se podařilo
nastartovat zahájení čerpání financí také
v rámci místní akční skupiny Svatováclavsko, z.s.. Rada města dne 30.10.2017
pověřila mou osobu ke zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace
návsi Čelechovice – II. etapa“ v rámci 2.
výzvy – Bezpečná doprava. Projekt jsem
zpracoval a řádně registroval v průběhu
listopadu 2017. Celkové náklady této akce
činí 1.928.655,30 Kč. Z důvodu omezení
výše způsobilých výdajů projektu ze strany
poskytovatele dotace žádáme o částku
1.011.141,31 Kč. V současné době prochází žádost o dotaci schvalovacím procesem. Díky včasnému podání žádosti o
dotaci se město Stochov stalo historicky
prvním žadatelem o poskytnutí podpory
v rámci místní akční skupiny
Svatováclavsko, z.s..
A protože se blíží čas Vánoc,
na který plynule navazuje příchod nového
roku, chtěl bych vám tímto poděkovat za
podporu v roce 2017. Děkuji vám za velkou řadu podnětů, názorů a za spolupráci.
Přeji vám krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku vykročte tou
správnou nohou.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Občanskému sdružení Čelechovice za ocenění mé celoživotní práce
kronikáře. Velice si toho vážím.
Václav Jakš

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2.12.2017 oslavili 50. výročí svatby manželé Eva a Zdeněk Kratinovi.
Z celého srdce jim přejí synové Zdeněk, Tomáš, Jiří a dcera Dana s rodinami.
A také vnoučata Zděnda, Jan, Sebastian, Simona-Samanta, Dominika. Hodně
štěstí, zdraví a lásky..A ještě hodně let ve společném životě.. Máme vás rádi..

VZPOMÍNKA
Dne 10. prosince uplyne rok, co zemřel RNDr. Jan Dáňa. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou.
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VOLBY PREZIDENTA ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
Článek 1
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do
14.00 hodin.
Případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna
2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb

Článek 2

a) ZMĚNA!!! ve volebním okrsku č. 1 je místnost v čp. 187 v ul. J. Šípka (Střední škola služeb a řemesel) pro voliče s trvalým pobytem v
místní části Honice (ulice J. Dundra (kromě č.p. 408), Osvobození, V. Ulmana, V. Stádníka, Polní, Za kampeličkou, Na drahách, Na
Americe, Na Sedničkách, Ve skaličkách, V srní, U topolu, Honické náměstí), dále ve Stochově, ulice Osvobození, Vodárenská, Na dolíkách, B. Němcové, Dlážděná, Nová, Družstevní, Lidická, Zahradní, U studánky, M. Majerové, M. Pujmanové, K. Lhotáka, J. Š. Baara,
náměstí U dubu a části ulic Švermova (čp. 102, 107, 111, 348, 349, 350, 418, 428-432, 449, 487, 508, 509), J. A. Komenského (čp. 450,
466, 467) a J.Šípka (čp. 32),
b) ZMĚNA!!! ve volebním okrsku č. 2 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (foyer kina) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice
Ve dvojdomkách, Sokolovská, Pionýru a části ulic J. A. Komenského (čp. 210-213, 215, 217-219), Hornická (čp. 214, 227-229, 235-238),
Švermova (čp. 220-222, 244-248), J. Šípka (čp. 187-197, 291-293),
c) ve volebním okrsku č. 3 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (malý sál) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice 9. května,
Zborovská, Dukelská, Mírové náměstí a části ulic Hornická (čp. 310-313, 315, 316), Švermova (čp. 274-276), J. Šípka (čp. 320-322,
486),
d) ve volebním okrsku č. 4 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice
Školní a části ulic Hornická (čp. 329, 330, 338-343, 384 - 386), Švermova (čp. 331-334), J. Šípka (čp. 323-325, 371-373), U stadionu (čp.
344 -346, 374 -383, 490), J. Dundra čp. 408
e) ve volebním okrsku č. 5 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice
S. K. Neumanna a části ulic U stadionu (čp. 364 - 366) a J. Šípka (čp. 368-370, 387, 434, 435),
f) ve volebním okrsku č. 6 je místnost v čp. 43 v Nádražní ulici (železniční stanice Stochov) pro voliče s trvalým pobytem v odloučené části
obce Slovanka,
g) ve volebním okrsku č. 7 je místnost v čp. 87 v Čelechovicích (objekt multifunkčního centra) pro voliče s trvalým pobytem v místní části
Čelechovice.
Článek 3
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem hlasování hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Článek 4
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Článek 5
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynu předsedy okrskové volební komise.
Mgr. Miloslava Becherová
starostka města

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
12/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 11. 12. 2017. 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.:
312 679 107 e-mail: matrika@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 (email, nebo tel. číslo). Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost nelze dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce, časopis vychází obvykle 10. den v měsíci. Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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KAMARÁDI STOCHOV
Neziskovka roku 2017 –
Kamarádi se umístili
V pondělí 27. listopadu se konalo
slavnostní vyhlášení Neziskovky
roku. Jak jsem vás v minulých číslech měsíčníku Naše město Stochov informovala, spolek Kamarádi
se dostal do semifinále a posléze
i do finále této soutěže, kterou
pořádá Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS). Slavnostní vyhlášení se konalo v Praze
v Divadle Archa. Všichni jsme byli
napjatí, jak všechno dopadne. A
výsledek byl skvělý. Spolek Kamarádi se v kategorii Malé neziskovky
umístil na vynikajícím třetím místě! Naší kategorii vyhrála neziskovka Celé Česko čte dětem,
kategorii Střední neziskovka
vyhrál Domácí Hospic Vysočina a
vítězem kategorie Velká neziskovka se stal Acorus. Myslím, že
Kamarádi jsou ve výborné společnosti a že je to krásné ocenění
naší práce. Děkujeme všem, kteří
jste pro nás hlasovali v soutěži o
cenu veřejnosti. A hlavně děkujeme všem, kteří nás v naší práci
podporujete, je to pro nás moc
důležité.
Ing. Sylva Filipová

Ohlédnutí za rokem 2017
Co se dělo u Kamarádů za celý
rok? Nezaháleli jsme a uskutečni-

li jsme všechny naplánované akce. Nechyběl
tedy Maškarní ples pro děti i dospělé, Příměstský tábor, Pohádkový les a další tradiční
akce. Podařilo se nám přidat novou akci Halloween pro děti. Od zaří začal nový kroužek - Tancování ve stylu zumby. Pokračují i
páteční Kamarádi, Vendelín, Magic The Gathering (stále zdarma). Všechny akce trvaly
průměrně 590 hodin a nad jejich přípravou
jsme strávili cca 770 hodin. Tímto bych ráda
poslala velké díky všem dobrovolníkům, kteří
nám jakkoliv pomohli a podpořili nás. Bez vás
bychom tolik akcí nikdy nedokázali uskutečnit!
Někdo se možná pozastavuje a ptá se,
proč to vlastně děláme? Proč vynakládáme
dobrovolně tolik času a energie? Odpověď je

jednoduchá: Kdo nevykouzlil úsměv na tváři, jakoby
nežil (motto vymyslela Lucie Gombitová). Zkrátka
baví nás plnit dětská srdce radostí a doufáme, že i v
dalším roce budeme mít minimálně tolik podpory,
co v roce 2017. Nesmíme zapomenout na velké
díky městu Stochov a Středočeskému kraji, díky
jejich finanční podpoře jsme mohli nakoupit nové
hračky do klubovny, uspořádat Drakiádu a Pexesiádu zdarma nebo každý den Příměstského tábora
trávit na výletě.
Krásné prožití vánočních svátků přeje za celý
spolek Kamarádi Zuzana Černá
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
KONEC PŘISTAVOVÁNÍ
BIKRAMOVÝCH VAN
NA BIOODPAD
!!Oznamujeme občanům města Stochova,
že skončila možnost uložení bioodpadu do
přistavené bikramové vany ve sběrném dvoře
na adrese Honické nám. 13 ve Stochově !!

SBĚRNÝ DVŮR
Počínaje prosincem 2017 končí pravidelné
přistavování bikramových van na velkoobjemový odpad, a to z důvodu zimní údržby.
Dále končí prodloužená doba sběrného dvora
ve středu. Sběrný dvůr je tedy otevřen každý
den od 7,00h do 15,00h. V případě liché soboty zůstává sběrný dvůr otevřen i přes zimní
období, a to od 9,00h do 12,00h. Děkujeme
za pochopení.

KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH
SLUŽEB

vybírání daní. Ve městě Betlémě bylo té noci,
kdy Josef s Marií došli, jediný volný nocleh, a
proto se na noc uchýlili v salaši nedaleko od
městských bran. Tam také Marie porodila svého
syna Ježíše. Jako první se o jeho narození
dozvěděli pastýři, kterým se zjevil anděl a zvěstoval, že se narodil spasitel. Z východu se
s cennými dary vydali tři mudrcové. Byli to Tři
králové a mezi dary, které Ježíškovi nesli byla
myrha, kadidlo a zlato. O narození budoucího
krále se dozvěděl i král Herodes Veliký. Ze strachu o svůj trůn nechal okamžitě zavraždit všechny chlapce narozené v Betlémě. Josefovi a Marii
se s malým Ježíškem podařilo uprchnout do
Egypta, odkud se vrátili až po smrti Heroda.

PŮVOD STROMEČKU
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí
tradice vánočního stromečku za svůj vznik opatu
Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil
v 6. století, narodil se v Irsku, ale misionářská
činnost a poslání ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatelé Burgundska byli v té době
pohané a proto Kolumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista, ozdobil v ten slavný den
zapálenými pochodněmi do tvaru kříže starobylý
jehličnan, který byl domorodci uctíván o každém
zimním slunovratu. Zář ohně přilákal zástupy lidí
a Kolumbán k nim pronesl kázání o narození
malého Ježíška. A tak je možné, že v tento den
vznikl krásný zvyk strojit vánoční stromeček.

ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL A JEHO
ZVYKY

Legenda o narození Ježíška
Malý Ježíšek se narodil podle biblického
příběhu v městě Betlémě, kam se ze svého
domova v Nazaretu vydali jeho rodiče Marie
a Josef. Vydali se poté, co římský císař vyhlásil sčítání lidu a jejich majetku, kvůli lepšímu

Prostírání stolu se věnovala velká pozornost.
Většinou se symbolicky na jeden roh pokládal
pecen chleba. Na druhý roh slaměnka s trochou
všeho, co pole dalo proto, aby v následujícím
roce byla dobrá úroda. Na třetí roh se pokládaly
peníze, které měly slibovat blahobyt. Na čtvrtý
roh se někde pokládala miska na kousky jídla
pro dobytek a slepice. Samotný stůl se pak obepínal řetězem nebo provazem, což mělo zaručit
ochranu stáda ovcí před vlky, ochranu statku
před zloději a také soudržnost celé rodiny po
celý další rok. Než se zasedlo ke stolu, stoupl si
každý bosou nohou na zemi ležící sekeru, to
aby ho v příštím roce nebolely nohy.

VÁNOCE A ADVENT 2017
v květinářství
My jsme na Vánoce připravené. Máme
pro vás nazdobené adventní věnce
a svícny a nachystáno mnoho vánočních hrnkových květin. Můžete u nás
zakoupit vánoční kaktusy, vánoční
hvězdy a bramboříky. Najdete v našem
krámečku i mnoho vánočních dekorací,
kterými zkrášlíte své domovy a vnesete
tak do nich tu pravou, vánoční atmosféru.

Vánoční provoz prodejny
květinářství
od 1.12.2017 – 31.12.2017
Pondělí - pátek = 8,00 – 17,00h
Soboty = 8,00- 11,00h
17.12.2017 (zlatá neděle) = 8,0013,00h
24. - 26. 12. 2016 = SVÁTKY – ZAVŘENO!!
27.- 29. 12. 2017 = ZAVŘENO !!
30. 12. 2017 = ZAVŘENO !!

Lenka a Jitka z květinky vám
přejí jen ty nejkrásnější Vánoce,
příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce.
Dále prosím sledujte naše
facebookové stránky s názvem Technické služby
Stochov, s.r.o. Dále prosím sledujte
i naše webové stránky, které zní:
www.tsstochov.webnode.cz
Klára Konopková
TS Stochov
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

ŠACHY STOCHOV
V neděli 19. 11. jsme odehráli třetí kolo R S B, a to v Kolešovicích. Podařilo
se nám opět zvítězit tři a půl ku jeden a půl bodu, a tak si stále držíme druhé
místo v tabulce. Pan Pucholt na první šachovnici uhrál remízu, pan Koblic na
druhé vyhrál, pan Tůma hrál na třetí, který krátce po zahájení po malé nepřesnosti přišel o lehkou figuru a když v 56 tahu přehlédl možnost získat zpět
nejen ztracenou figuru, ale i další výhodu, nezbylo mu nic jiného, než
v 74 tahu partii vzdát. Pan Mrnka na čtvrté šachovnici opět nezklamal
a suverénně zvítězil. Na páté šachovnici hrál pan Švarcbach a třetí výhrou
v utkání stanovil konečný výsledek 3.5 : 1.5 bodu. Celková spokojenost,
doufáme, že nám to vydrží i nadále. Příští kolo bychom měli hrát doma, ale
NOVA Kladno hraje všechny zápasy doma, a tak nás čeká další výjezd.
R. Tůma

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ A MĚSTO STOCHOV POŘÁDÁ V NEDĚLI 31. PROSINCE 2017
41. ročník turistického pochodu a cyklojízdy SILVESTROVSKÝ POCHOD
START - kino Stochov 7,00 - 10,00 hod.
STARTOVNÉ - jednotné 25,-Kč

CÍL - tamtéž do 15,00 hod.
ODMĚNA - diplom, kalendářík, razítko IVV pěší + cyklo

TRASY - pěší 11, 14, 17 km, cyklotrasy 25 a 40 km.
Upozornění - pochod se jde za každého počasí. Možnost si projít příměstskou trasu IVV okolím města Stochov v délce 28 km. Na trase je
minimální možnost občerstvení, v cíli si vše můžete vynahradit.
Případné informace - J. Karlovský, V. Ulmana 48, 273 03 Stochov, mobil: 702 455 919, e - mail: dalkoplaz.jozka@seznam.cz
Na vaši účast se těší pořadatelé.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘEJE VŠEM PŘÁTELŮM TURISTIKY ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,

zu. Dále dne 21.11.2017 proběhlo na plynové
kotelně autorizované měření všech aktuálně
od počátku měsíce listopadu, s nástupem chladaktivních zdrojů( 3x kotel, 2x kogenerační
nějších dnů, jsme přešli na systém, nepřetržité
jednotka) a do konce tohoto roku bychom
dodávky tepla s tím, že dodávka je redukována
měli obdržet výsledek.
v nočních hodinách.

Závěrem tohoto příspěvku bych
vám rád popřál klidné svátky a co
nejvíce zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2018.
Ladislav Foubík
ITES spol. s r.o., provoz Stochov

Každá z kotelen zásobuje teplem svůj vlastní
okruh, což je možné díky tomu, že kotel číslo 2 na
uhelné kotelně, po realizaci technických opatření,
úspěšně prošel autorizovaným měřením spalin
a zplodin a je tedy plně schopen provozu.
Dne 24.11.2017 byl do kotelny PK1 osazen
plynový kotel( pracovní název K4), jehož pořízení
bylo odsouhlaseno orgány Města a nyní probíhá
jeho nastrojení a připojování do systému včetně
příslušných zkoušek a revizí. V případě, že vše
proběhne bez potíží a v plánovaných termínech,
bude kotel v průběhu ledna 2018 schopen provo-

PROGRAM DK STOCHOV

ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
ŘÍJEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STOCHOV
2.10. Od tohoto pondělí až do 5. 10. probíhala
sběrová akce starého papíru. Sebralo se 22,5 tuny
odpad. papíru. Děkujeme všem, kteří se této akce
zúčastnili. Získané finanční prostředky se využijí
k financování dopravy žáků na soutěže, olympiády,
odměny na Den dětí, školy v přírodě, sportovní akce a jiné.
3.10. Žáci 3.A,B vyjeli prozkoumat výrobu skla do sklárny
v Nižboru.
10.10. Výuka angličtiny zábavnou formou – 9.B absolvovala
prohlídku Vyšehradu v anglickém jazyce.
12.10. Jak vypadá podzemí, vyjela probádat 5.A do hornického skanzenu Mayrau do Vinařic. Žáci se zde seznámili
s těžbou černého uhlí.
17.10. V tento den se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili „Veletrhu
celoživotního vzdělávání“ v Kladně, kde jim byl nabídnut
ucelený přehled nabídek vzdělávání pro absolventy ZŠ.
20. – 21. 10. Naše škola připravila v prostorách školy dvě
volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny.
23.10. Také třída 9.A se zúčastnila exkurze na Vyšehradě
v anglickém jazyce.
25.10. Ve sportovní hale ve Stochově uspořádala naše škola
florbalový turnaj škol okresu Kladno pro žáky 2. stupně ZŠ.
26. – 27. 10. V tyto dny měli všichni žáci v ČR podzimní
prázdniny.
27. 10. Celý pedagogický sbor absolvoval 8-hodinové školení na téma „Inkluze v ZŠ“.
31.10. ZOO-PARK Zájezd uspořádal přednášku pro žáky
2. ročníků s ukázkou živých zvířat: fenka, komby (poloopice)
a surikaty.
Mgr. Hana Doušová, zástupkyně ředitele
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TJ SOKOL STOCHOV - HONICE
Letošní finále druholigových týmů v Billiard - Hockey šprtec se konalo
o Svatomartinskou sobotu v Brně – Králově Poli v tamní Orlovně. Zde se
utkaly první čtyři celky z Moravy a nejlepší tým z Čech. Po vyrovnaném
průběhu celého klání musel o vítězi rozhodnout až závěrečný duel mezi
Bohunicemi a Boskovicemi. Vítězství zkušenějších boskovických hráčů
7:2 tak rozhodlo nejen o jejich celkovém druhém místě, ale zároveň určil
vítěze finále druholigového poháru - tým ze Stochova ve složení P. Šíma
„C“, Š. Prokop, J. Malec, R. Hašek a R. Olexa. Tomu napomohl také
vzájemný „mač“, který zvládli lépe Středočeši. Na 3.místě se pak umístil
tým z Ostravy. Dík patří také V. Tůmovi st., který v průběhu základní
části nastoupil ke dvěma duelům a byl tak u zrodu úspěšného tažení
v bojích o postup do finále. Za šprtcový tým bych chtěl touto cestou popřát všem stochovským sportovcům úspěšný a ve zdraví zvládnutý závěr letošního roku a v nadcházejícím roce pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů s medailovým oceněním. Za tu námahu to opravdu stojí
a nikdy neomrzí.
ZÁKLADNÍ ČÁST 2. LIGY DRUŽSTEV 2017 - ČECHY

Stochov – Ostrava 6:1
Bohumín – Stochov
Stochov – Boskovice 1:5 Bohunice – Stochov

1:5
1:4

Štefan Prokop

STOLNÍ TENIS T. J. SOKOL STOCHOV
Stolní tenisté odehráli koncem října a v listopadu další zápasy podzimní části okresních soutěží. Áčko je průběžně na čtvrtém místě tabulky, se ztrátou 6 bodů na vedoucí Slovan Kladno B, béčko zatím na šestém místě se ztrátou 10 bodů na vedoucí Slovan C.
„A“ družstvo - výsledky:
26.10.2017 – Viktoria Černuc A – Stochov A 5:13 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, T. Velc 4/0, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 3/1, čtyřhra 1/1).
3.11.2017 – Stochov A – Unhošť B 14:4 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, P. Fencl 2/0, Z. Janoušek 2/2, R. Žák 3/1, J. Hudeček 1/1, čtyřhra
2/0).
7.11.2017 – Slaný B – Stochov A 15:7 (body / prohry: J. Jedlička 1/3, T. Velc 2/2, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 0/4, čtyřhra 2/2).
17.11.2017 – Stochov A – TTC Kladno F 10:8 (body / prohry: P. Fencl 2/2, T. Velc 4/0, R. Žák 1/2, Z. Janoušek 1/3, J. Hudeček 0/1, čtyřhra 2/0).
„B“ družstvo -výsledky:
27.10.2017 – Stochov B – Sparta Kladno B 9:9 (body / prohry: R. Žák 4/0, J. Hudeček 3/1, T. Šubrt 1/3, P. Dušek 0/4, čtyřhra 1/1).
30.10.2017 – Dříň C – Stochov B 5:13 (body / prohry: R. Žák 4/0, J. Hudeček 4/0, T. Šubrt 1/3, M. Gniwek 2/2, čtyřhra 2/0).
10.11.2017 – Stochov B – Sokol Unhošť C 9:9 (body / prohry: R. Žák 4/0, J. Hudeček 1/3, M. Gniwek 1/3, T. Šubrt 1/3, čtyřhra 2/0).
14.11.2017 – Slaný D - Stochov B 14:4 (body / prohry: Žák 2/2, M. Gniwek 0/4, J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, čtyřhra 1/1).
21.11.2017 – TTC Kladno G - Stochov B 12:6 (body / prohry: Žák 4/0, M. Gniwek 0/4, J. Hudeček 2/2, T. Šubrt 0/4, čtyřhra 0/2).
Oddíl stolního tenisu T. J. Sokola Stochov srdečně zve všechny amatérské hráče a hráčky stolního tenisu na tradiční Tříkrálový turnaj,
který se bude konat v sobotu 6.1.2018. Prezentace od 8:30.
Jaroslav Jedlička
starosta T. J. Sokol Stochov - Honice

Pohodové vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2018 přeje všem MO KDU-ČSL.

Stránka 10

NAŠE MĚSTO STOCHOV

INZERCE
ELEKTROINSTALACE

Česká Spořitelna plus
Stavební spoření se státní podporou
+ 1% úročením vkladu
Hypoteční úvěr České spořitelny
až 10-ti letá fixace
Kooperativa
pojištění aut + majetku
Poradenská kancelář Po-Ne:
Masarykova 35 Kačice
tel.: 777 756 766

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.

BEKIVO
Dodáváme, montujeme










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

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

Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platností 12/2018.
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 17.30

So 8.00 - 11.00

T. J. Kačice nabízí
k pronájmu nebytové
prostory (bývalá
kavárna Jamajka)
o velikosti 75,5 m2.
Zájemci volejte na telefon:
602237920.
KABELOVÁ TELEVIZE CZ
s.r.o.
www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál,
Analog
Připojení k INTERNETU
MOBILNÍ SLUŽBY – Volání,
Data
Volání přes VoIP
Zákaznická linka:
848 800 858

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)

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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23. 12 . So 6,00 - 11,00 hod.
24. 12. Ne 7,00 - 11, 00 hod.
25. 12. Po zavřeno
26. 12. Út 7,00 - 11,00 hod.

Zaměstnanci společnosti Technické
služby Stochov, s.r.o. přejí vám i vašim
blízkým radostné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2018 plno
zdraví, síly a úspěchů.
Naším předsevzetím je udržovat naše
společné město stále krásné a čisté.

PRODEJ VÁNOČNÍCH
KAPRŮ V PÁTEK DNE
22. 12. 2017

VSTUPNÉ 20,- Kč

Jsme na webu:
www.stochov.cz

MČR PSÍCH SPŘEŽENÍ NA STOCHOVĚ

Druhý listopadový víkend se ve Stochově odehrával za štěkotu psích závodníků. Kladenský musher`s klub pořádal čtvrtý
ročník závodů psích spřežení ve Stochově pod patronací starostky M. Becherové. Pro pořadatele to byl již 20. ročník závodů
psích spřežení, který společnými silami zorganizovali (před volbou Stochova závody organizovali na Točníku, které díky
myslivcům tam nemohli již realizovat). Že jsou závody kvalitní, dokazuje 160 přihlášených závodníků. Listopad je počasím
nevyzpytatelný, a to se potvrdilo i na závodech ve Stochově. Při pátečním příjezdu nás vítalo sluníčko, v sobotu ráno nás
probudil silný vítr a v neděli se k tomu přidal po poledni parádní déšť. Závodníci si užili opravdu proměnlivé počasí a také
jeden z mála závodů na blátě.
Páteční přípravy probíhaly za krásného počasí, příprava trati, vyznačení startovní a cílové zóny, přebrání a uskladnění cen
pro naše závodníky, uspořádání přijíždějících vozidel, aby se nám vše vešlo
na plac :-), prostě pohodička.
Sobota, začal frmol. Postavit stany, rozvést kontroly na trať, zkontrolovat
trať, zda je vše v pořádku, nastavit hodiny pro časomíru a v 9:59:55 to začalo…. pět, čtyři, tři, dva, jedna, gooo odstartoval první závodník.
Po zhruba tříhodinovém závodění přišlo kolečko uklízecí, přivézt pomocníky
z tratě, složit stany, zpracovat výsledky, nadepsat diplomy, věnovat
se hlavnímu sponzorovi (to bylo asi nejnáročnější) :-).
Nedělní ranní mrazivé počasí mluvilo za vše…Ani se mi nechtělo ven.
A všechno znovu jako v sobotu, pouze
s tím, že bylo všudepřítomné bahno po
Ondra Stejskal a Martin Brzek
nočním dešti. Jak se nakonec ukázalo,
před cílem
závodníkům se bahno velice líbilo
a akční fotografie z nedělního závodu to
opravdu dokumentují .
Samozřejmě nesmíme zapomenout na město Stochov, kterému děkujeme za povolení
akce. Stochovské závody byly zároveň i mistrovstvím republiky v MIDu (střední délka trati
– 15km). A jak dopadli Kladeňáci: Ve sprintu (6km) byl Ondra Stejskal se svou šestkou
hasků čtvrtý, v MIDu v kategorii MB-1 (do šesti hasků) L. Klíma 1. K. Kulhánková 4.,
v kategorii MB ( šest alaskánů) byl Václav Zetek druhý.
Z mého pohledu byly závody velmi vydařené i za nepřízně počasí se přišlo podívat
mnoho diváků a již nyní se těšíme na další ročník.
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