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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
1) Město Stochov dokončuje první letošní in-

vestiční akce. Jedná se především o dokončení úpravy povrchu cyklotrasy Třešňovka. Tato
část města, která je velice často využívána na
aktivní využití času pro cyklisty, běžce a také
rodinné procházky. Nově provedený povrch
projde zatěžkávací zkouškou při
víkendovém běžeckém závodu O
krušovický soudek.
2) Další významnou investiční
akcí, která bude dokončena na
přelomu měsíce dubna a května
je „Snížení energetické náročnosti BD bl. 74“ – zateplení objektu.
3)Poslední akcí, která je dokončena a zpříjemní život obyvatel
našeho města, je provedení zemních svítidel v lokalitě za Domem
s pečovatelskou službou. Investiční akce pomáhají zlepšit životní
prostředí našeho města.
4) V měsíci květnu budou zahájeny další velké investiční akce města a tím bude zateplování bytových domů blok 38 a 39 – náměstí.
Při těchto akcích dojde k různým omezením, které s sebou nesou
tyto velké investiční akce.
5) V měsíci dubnu proběhlo i tradiční vyčištění rybníka v Honicích.
Mgr. M. Becherová, starostka města
(foto: Štěpánka Jarošová)
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Součinnost složek
Příkladnou a profesionální spolupráci včetně provedeného zákroku,
předvedli strážníci Městské policie Stochov a policisté OOP Stochov,
když zadrželi dva pachatele, kteří neoprávněně vnikli do objektu
v centru Stochova skrze rozbitou skleněnou výplň v okně.
Touto součinností složek Městské policie Stochov a OOP Stochov
byla naplněna koordinační smlouva mezi Městem Stochov a Policií ČR

Poskytnutí první pomoci

Nevhodné chování
Hlídka Městské policie Stochov provádějící kontrolní činnost v ulici Pionýrů zaregistrovala muže, který v rozporu
s obecně závaznou vyhláškou konzumoval alkohol, a také
močil na zaparkovaná vozidla. V tomto případě byli strážníci
nekompromisní a udělili muži blokovou pokutu v maximální
výši 5 000,-Kč.

Hlídky Městské policie Stochov během 48 hodin pomohly dvěma občanům, kteří měli zdravotní potíže. V prvním případě se jednalo o staršího nemocného muže, který v ulici Hornická nekontrolovaně upadl na
chodník a způsobil si poranění hlavy.

Další případ spojený s močením na veřejnosti předvedla
mladá dáma v ulici Hornická přímo před zraky svých kamarádů a kamer dohlížejícího systému. Od svých vrstevníků
sklidila velký potlesk a obdiv, ale od strážníků se dočkala
jiného ohodnocení, a to v podobě blokové pokuty.

Žena v nesnázích
Celou událost zaregistrovala hlídka strážníků, která okamžitě poskytla
muži první pomoc. Přivolaná posádka záchranářů zraněného muže
převezla do kladenské nemocnice.
V druhém případě se jednalo o ženu, která začala kolabovat na parkovišti před bývalou restaurací Central a došlo u ní k zástavě dechu.
Ženu zaregistrovala nedaleko přítomná hlídka, která v inkriminovanou
dobu prováděla dohled v centru města a neprodleně ženě poskytla první
pomoc. I v tomto případě byla žena převezena záchranáři do kladenské
nemocnice.

Stochovští strážníci přijali kuriózní žádost o pomoc, která
spočívala ve vysvobození z uzamčených pout. Po příjezdu
na místo události byla hlídka kontaktována ženou, které
pouta s jejím souhlasem nasadil přítel, ale bohužel se jim
ztratil klíček. Když se odemčení, komplikované otokem
rukou, po několika minutách podařilo, žena pocítila
velkou úlevu.
Martin Skůra, vedoucí strážníků MP

Tabulka – přehled činnosti a řešení přestupků
MP Stochov období 1.1. – 20.4.2017
Porušení obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
Občanské soužití
Proti majetku
Dopravní přestupek
Proti veřejnému pořádku
Zadržení osoby v pátrání
Nalezené odcizené vozidlo
Odchyt zvířat

51
2
3
55
13
1
1
20

Vrácení nálezu
Odstranění vraku

8
2
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
v době, kdy vychází tento článek máme za sebou již velkou část prací spojených s čištěním a odkalováním zásobníků teplé vody a deskových výměníků tepla ve vašich bytových domech. Doposud jsme nezaznamenali žádné zásadní potíže a všechna technologická zařízení jsou
bez závad a schopná dalšího provozu.
Dne 18. 4. 2017 proběhlo na uhelné kotelně K353 závěrečné odborné měření množství produkovaných zplodin. Díky pečlivé přípravě byly
již první neoficiální výsledky příznivé. Po obdržení oficiální zprávy o měření provedeme případné odstranění nedostatků tak, abychom mohli
během letních měsíců opět prostřídat obě kotelny ve výrobě a dodávce tepla pro ohřev teplé vody a aby bylo možno vždy na odstavené kotelně realizovat naplánovanou letní předsezonní údržbu většího rozsahu.
Během měsíců dubna a května absolvovali všichni pracovníci zaměstnaní na provoze Stochov periodická proškolení a přezkoušení odborné způsobilosti – konkrétně jde o způsobilost v obsluze kotlů na pevná a plynná paliva a obsluhu tlakových zařízení.
Kromě toho byli ještě vybraní pracovníci doškoleni v oblasti obsluhy elektrických zařízení a v nakládání s chemickými látkami. A pracovníci
údržby absolvovali roční pravidelný kurz svařování. Těmito kroky zajišťujeme, aby obsluhu a servis technologie prováděli pouze kvalifikovaní
a odborně zdatní zaměstnanci vlastnící pro svou práci nezbytné certifikáty a oprávnění.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov, ITES spol. s r.o.

KRUŠOVICKÝ SOUDEK
V neděli 30. 4. 2017 se běžel již 37. ročník PB O krušovický soudek
Nevídaje zmrzlý byl celý měsíc duben, ale poslední den připomínal opravdové jaro. Počasí pro běžecké závody opravdu ideální. Ráno
před startem 37. ročník přespolního běhu O Krušovický soudek ukazoval teploměr 6°C. První závodníci přicházeli do stochovské sokolovny
již krátce po osmé hodině ranní a po převléknutí se běželi proběhnout ulicemi města. Před odchodem na start k památnému dubu sv. Václava oznámili rozhodčí, že na závod je přihlášeno celkem 240 účastníků. Před startem přivítal ředitel závodu Jenda Smital paní starostku Stochova Miloslavu Becherovou, přítomné diváky a hlavně závodníky, které také seznámil s namáhavou a místy blátivou tratí.
V Krušovicích přivítalo závodníky velké množství diváků a jako první proběhl cílem Vít Hlaváč z AC Tepo Kladno. V kategorii žen byla
nejrychlejší Petra Balevová z Žatce. Jako vždy, v cíli vyhrávala hudební skupina Černý brejle, která před vyhodnocením zahrála hymnu tohoto závodu, Krušovický soudek je jen jeden… a pak už na stupně vítězů nastupovali první tři nejlepší v každé kategorii. Ceny závodníkům
předávali poslanec a radní středočeského kraje pro oblast školství a sportu pan Jan Skopeček, dále pak pan Vojtěch Munzar, zastupitel města Kladna, místostarosta Stochova Roman Fořt a za pivovar Krušovice paní Marie Beránková.
Výsledky: Muži A 1. Vít Hlaváč

AC Tepo kladno

1:11:55

2. Tomáš Řenč

Běžci Slaný

1:12:20

3. Vlastimil Frégl

Vrchlabí

1:14:27

Sokol Unhošť

1:20:12

2. Jan Reichl

OK Kladno

1:21:21

3. Tomáš Kujíček

BK Spořice

1:25:15

TJ Loko Beroun

1:35:48

2. Andrea Frantová

TJ Loko Beroun

1:36:13

3. Daniela Strašilová

Kladno

1:37:57

Žatec

1:27:50

2. Ivana Collie

Sokol Unhošť

1:32:02

3. Raková Gabriela

MK Kladno

1:35:12

Muži B 1. Pavel Losenský

Ženy F 1. Carmen Beshirová

Ženy G 1. Petra Balevová

Text i foto: Václav Čížek
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SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH
I v Čelechovicích se uklízelo!
Již potřetí se spolek Čelechovice v Čechách účastnil celorepublikové
akce „Ukliďme Česko 2017“.
V loňském roce se celý úklid vedl na severní části Čelechovic, hlavně
na úklid letitých černých skládek v přírodním lesíku. Proto se letos čistila
hlavní část obce, náves, hřiště a okolí cest. Sraz dobrovolných uklízečů
byl v 9:30 na hřišti, kde byly rozdány rukavice, pytle a rozdělily se trasy
úklidu. Akce se účastnilo zhruba 35 dobrovolníků, včetně dětí. Hlavně
pro ně je tato úklidová akce přínosná. Vidí, jak se příroda pere s plasty,
kovy a jiným nepořádkem, připomenou si, jak se správně třídí odpad
a samy svou snahou pomáhají. Odměnou všem bylo nejen opékání buřtů za místní hospůdkou, ale hlavně dobrý pocit za odvedenou práci
a čisté prostředí, které mají kolem sebe. Škoda, že čisto dlouho nevydrží, neboť je mezi námi stále mnoho bezohledných a sobeckých lidí, kteří
si pletou přírodu s veřejnou skládkou.
Barbora Bachurová

Pozvánka na Staročeské máje
Vážení spoluobčané,
občanský spolek Čelechovice v Čechách vás tímto zve
na letošní Staročeské máje, které jsou v sobotu 13. 5.
2017 od 13 hodin. Slavnost tradičně začne na místním
hřišti, kde děti a májovníci zatancují „Besedu“.
Každý rok po slavnostním zahájení začne průvod obcí.
Stalo se hezkou tradicí, zastavení u pomníčku padlých
ve válce a uctění jejich památky. Bohužel, starší občané
již nezvládnou celý průvod obcí, a tak jsme pro ně letos
připravili překvapení. Podařilo se nám získat všechny
kroniky Čelechovic ze Státního archivu, které si budou
moci zájemci prohlédnout v Multifunkčním centru od
13.30 hod do 15,30 hod. Kroniky jsou zapůjčené na dvě
hodiny.
Pro pamětníky a ty, které zajímá historie naší obce, zde
budou připraveny nejen kroniky a bílé rukavičky, ale také
malé občerstvení. Zároveň se podařilo do letošní slavnosti získat digitalizaci těchto kronik, a tak pro bližší nahlédnutí do kronik budou moci zájemci po májích prohlížet
digitalizáty na stránkách sdružení. Zde je postupně bude
umístňovat M. Říčánek, správce našich webových
stránek.
Občanský spolek Čelechovice zve srdečně všechny
příznivce nejen na prohlídku starých kronik, ale také na
večerní zábavu.
Hezký zážitek vám přejí členové čelechovického spolku.
Připravila B. Chytrá

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ukliďme Česko – za Stochov zelenější
Den 8.4.2017 byl letos vyhlášen tradiční celorepublikovou úklidovou akcí. Členové komise ŽP vybrali nejvíce
postižené oblasti v našem katastru. Za výrazné podpory města byla akce v sobotu v 9 hodin zahájena. Dobrovolníků bylo o něco méně, než v loňském roce. Přesto se podařilo podle obtížnosti vytvořit tři skupiny. Nejmenší děti
se za učitelského dozoru vydaly do „Ďolíčku“, kde sebraly cca 100 kg toho, co pohodlní lidé nedonesli do odpadových nádob. Druhá skupina uklízela tradičně na Slovance a třetí, nejpočetnější odešla do Honic. Zde dobrovolníci uklidili nově vzniklou skládku u potoka pod místním statkem. V tomto místě jsme odlehčili potoku a probouzející se přírodě minimálně o 200 kg nerozložitelného odpadu. Fotodokumentace skládky stavební suti pod
tímto statkem byla předaná správnímu odboru města.
Poté se skupina odebrala k letitému problému Stochova - Honic, a to ke „Kachňárně“. Kdyby někdo hodnotil
obsah černé skládky, měl by dojem, že za rohem musí být autoservis, pneuservis a instalatérství. Nepochopitelně, při početném obsazení stanovišť s nádobami na tříděný odpad, zde bylo velké
množství plastových a skleněných láhví. Z přírodní lokality bylo vyneseno 169 pneumatik. Byl sebrán netříděný odpad v pytlích, autodíly a sanitární keramika o hmotnosti cca 900 kg. Úklid celé skládky je ovšem nad síly 30 lidí, kterým není prostředí,
v němž žijí, lhostejné. Všichni doufají, že to bylo nastartování likvidace této skvrny
na jinak nádherné jarní přírodě v okolí Stochova. Spoléháme na technické služby,
že budou v tomto úklidu pokračovat a městská policie učiní opatření k případnému
dopadení viníků.
Po úklidu se všechny skupiny přesunuly na hřiště, kde při opékání buřtů zhodnotily
letošní Den Země. Na facebooku města Stochova jsou fotografie celé akce. Jsou
zde i fotky unavených, spících dětí. Myslím, že i mnozí dospěláci odpoledne strávili
odpočinkově, ovšem s dobrým pocitem účelně stráveného dne.
Jménem komise životního prostředí, bych chtěla všem zúčastněným velice
poděkovat za pomoc a obětavost.
Za Komisi ŽP B. Chytrá
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Od 1. 4. 2017 začal pravidelný sběr velkoobjemového odpadu do přistavených sběrných kontejnerů. Sběr se koná každý týden, a to v
těchto časech a místech:
• První sobota v měsíci - Čelechovice, u prodejny
• Druhá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ul. Dlážděná x J. A. Komenského)
• Třetí sobota v měsíci - Slovanka, ul. Lánská - střed
• Čtvrtá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic Hornická x Školní)
• V případě páté soboty - Honice, u obchodu
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU SE KONÁ VŽDY OD 9,00h DO 11,00h.
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od 7,00 hod. do 15,00 hod. Každá středa je prodloužena do 17,00 hod.
a v případě liché soboty v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9,00 hod. do 12,00 hod.
Počínaje dnem 1. 4. 2017 je v areálu sběrného dvora přistavená bikramová vana na bioodpad. Občané města
Stochova zde mají možnost bezplatně tento bioodpad uložit. Do bioodpadu patří veškerá zeleň, a to např. větve
ze stromů, tráva, listí, zbytky rostlin. Dále i spadané ovoce, zbytky zeleniny, slupky z brambor apod.
PRONÁJEM BIKRAMOVÝCH VAN
Potřebujete vyklidit své byty, sklepy, domy? Potřebujete se zbavit harampádí dříve, než se z něj nervově zhroutíte? Bouráte kůlnu nebo
dílnu? Chystáte se rekultivovat svou zahradu?
CENY ZA PRONÁJEM BIKRAMOVÝCH VAN:
Bikramová vana 2m³ - 500 Kč vč. DPH / 1 den
Bikramová vana 4m³ - 700 Kč vč. DPH / 1 den
Bikramová vana 6m³ - 1 000 Kč vč. DPH / 1 den
Doprava – 24 Kč vč. DPH/ 1 km
K ceně pronájmu a dopravy je nutno připočítat poplatek za uložení odpadu (skládkovné) dle platného ceníku Ekologie,
s.r.o.
SBĚR PNEUMATIK
Prosíme občany, aby od 9. 5. 2017 do 13. 5. 2017 uložili ojeté pneumatiky do sběrného dvora na adrese Honické
nám. 13. Možnost uložení je i v sobotu, tj. 13. 5. 2017 od 9,00 hod. do 12,00 hod. Tyto pneumatiky pak budou odvezeny
a ekologicky zlikvidovány.
ÚKLID ,,RYBNÍKA“
Jako každoročně pracovníci Technických služeb Stochov, s.r.o. provedli vyčištění rybníka, který se nachází v Honicích. Rádi bychom poděkovali hasičům z Hasičské záchranné stanice ve Stochově za jejich pomoc a ochotu právě při čištění.
Dále prosím sledujte naše facebookové stránky s názvem Technické služby Stochov, s.r.o. Budeme velmi rádi, když nás navštívíte.
Účelem těchto stránek je zajistit lepší informovanost občanů o službách, které společnost Technické služby Stochov, s.r.o. poskytuje. Najdete tu mnoho užitečných informací týkajících se např. sběrného dvora či květinářství. Na těchto stránkách můžete vložit své podněty a připomínky. Dále prosím sledujte i naše webové stránky, které zní: www.tsstochov.webnode.cz
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Den matek je jediným skutečným mezinárodním svátkem. Slaví se v různé dny po celém světě. V České republice tento den připadá na
druhou květnovou neděli, tj. 14. 5. 2017. V tento den dávají děti svým maminkám květiny a dárky. Původ tohoto svátku pochází ze starověkého Řecka, kde se slavil svátek plodnosti a matek, který byl spojen s uctíváním pohanské bohyně Kybelé, matky bohů.
My jsme pro vás a vaše maminky připravili mnoho řezaných květin, které pro vás každý den připravujeme z čerstvých květů. Dále pak
mnoho hrnkových květin v květináči, které ozdobí vaší domácnost. Připravili jsme pro vás i mnoho dárků, kterými můžete své maminky
potěšit. Mezi nimi jsou například vonné svíčky, aromalampy, hrnečky, proutěné dekorace a mnoho dalšího.
Ukažme svým maminkám, jak moc je máme rádi a jak moc nám na nich záleží. Poděkujme jim za jejich lásku a za jejich péči a potěšme
je krásnou květinou a milým dárkem.
V NEDĚLI - 14. 5. 2017 PRO VÁS MÁME OTEVŘENO OD 8,00h DO 12,00h.
BĚŽNÁ OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ :
PO – PÁ:
SOBOTA:
NEDĚLE:

8,00h – 12,00h
8,00h – 11,00h
ZAVŘENO

12,30h – 17,00h
Klára Konopková
TS Stochov, s.r.o.

Stránka 7

NAŠE MĚSTO STOCHOV

PODĚKOVÁNÍ VZPOMÍNKA
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež
a seniory, za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Marie Vlasáková
Děkuji paní starostce, paní Mgr. Becherové a Komisi pro mládež a seniory
za přání k mým narozeninám.
Z. Kníže, DPS Stochov
Děkuji paní starostce, Mgr. M. Becherové a MÚ za gratulaci a dárek k mým
narozeninám.
Vilemína Dvořáčková
Děkuji paní starostce a Městskému úřadu Stochov za přání k mým
75. narozeninám.
Drahuše Kosová
Děkuji Městskému úřadu za blahopřání a dárek k mým narozeninám
Josef Vršata
Děkuji paní starostce a Městskému úřadu Stochov za přání k narozeninám.
František Vašíček
Děkuji tímto Městskému úřadu Stochov a Komisi pro mládež a seniory za
blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Václav Čížek
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a Městskému úřadu ve Stochově
za milé blahopřání k mým narozeninám.
Alena Vágnerová
Děkuji městskému úřadu za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Zdeněk Kratina
Děkuji městskému úřadu za gratulaci k mým narozeninám.
Helena Fleischmannová

OČKOVÁNÍ PSŮ

Děkuji paní starostce za blahopřání k mým 81. narozeninám.
Rudolf Isteník
Děkuji paní starostce, městskému úřadu, Komisi pro
mládež a seniory, rodině, přátelům a známým, za projevené blahopřání k mým narozeninám.
Helena Macounová
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Mgr. M. Becherové,
paní Suprunové, Komisi pro mládež a seniory, za blahopřání a dárky, k mému životnímu jubileu. Zároveň děkuji baráčníkům „KAČÁKU“, za doručení dárku paní Langrovou a
přátelům za přízeň.
Drahoslava Jiravová
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a Městskému
úřadu Stochov, za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Jitka Zábranská
Děkuji paní starostce, Městskému úřadu Stochov, Komisi
pro mládež a seniory, za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Jana Hnízdilová
Děkuji tímto Městskému úřadu Stochov a Komisi pro
mládež a seniory za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Václav Čížek

VZPOMÍNKA
Dne 5. května uplynulo 20 let, kdy nás opustila naše milovaná maminka paní Milada Nedělová. Kdo jste ji znali,
vzpomínejte s námi.
Dcery s rodinami

MO ČČK
MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ SPOLU S
PARTNERY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
„POSEZENÍ S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ“
7. KVĚTNA 2017 OD 14,00 -18,00 HOD.
DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A K POSLECHU HRAJE HUDEBNÍ
SKUPINA HAPPY BAND TOMBOLA VÍTÁNA
VSTUP 50,-KČ
MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ PŘIPRAVUJE
ZÁJEZD DO FARMAPARKU - SOBĚHRADY
PRO DĚTI S RODIČI, BABIČKY S VNOUČATY
27. KVĚTNA 2017
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE U PANÍ BRADÁČOVÉ,
U STADIONU 374, 273 03 STOCHOV
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
BŘEZEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STOCHOV
4. 3. Žáci školy se v pěkných maskách zúčastnili Masopustu
ve Stochově.
8. 3. Třídy 3.A,B a 8.B absolvovaly preventivní program „Tolerance,
spolupráce, přátelství“.
9. 3. Svěřenci p. uč. P. Pinčáka a p. uč. B. Gronské, kteří docházejí
na volejbalový kroužek, vyjeli na turnaj do Kladna.
13. 3.Třídy 2.A,B poznávaly základy Vesmíru v Planetáriu v Praze.
15. 3. Přírodověda žáky baví, tentokrát žáci 4.B vyjeli do Toulcova
dvora za poznatky „Ze života koní“.
16. 3. Pět vítězů jednotlivých kategorií školního kola recitační soutěže
vyjelo recitovat vybrané básně do Slaného, kde se konala recitační
soutěž Slánka.
Ve spolupráci s policií ČR si žáci 6.A,B prohlédli Policejní muzeum.
Zúčastnili se komentované prohlídky na téma „Prevence kriminality
a bezpečná doprava“.
22. 3. Svěřenci p. uč. Daňhy, kteří docházejí na kroužek basketbalu,
po vítězství v okresním kole škol postoupili do krajského kola
v Nymburce a zde se umístili na výborném 3. místě.
28. 3. Žáci 3.A,B vyjeli do Planetária Praha na výukový program
„Vesmír kolem nás“ .
Žákům školy není lhostejné třídění odpadu. Páté třídy se zúčastnily
programu „Ekologické třídění odpadu – Kam s ním?“ Žáci zpracovávali výukové listy, které si následně vyvěsili ve třídě.
31. 3. Pokračovaly preventivní programy: 7.B „ Prevence agresivity
a násilí“ a 6.B „Budování vztahů v kolektivu třídy“.
Mgr. Hana Doušová, zást. řed. ZŠ

VOŠ KLADNO
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Na dětských hřištích ve správě SAMS probíhají pravidelné kontroly. Vzhledem ke stáří některých hřišť se přece jenom objevují závady, které
však nebrání běžnému provozu a budou v nejbližších dnech odstraněny. Pracujeme tak na bezpečném zajištění provozu.

Dále vás zveme na dvě akce, které se budou v květnu konat ve sportovním areálu. Již opakovaně se uskuteční závody v in-line bruslení,
které pořádá Střední škola služeb a řemesel Stochov. Druhou příležitostí bude 2. ročník DEN PRO PREVENCI, kde se můžete těšit na bohatý program, který pro vás připravila komise Prevence kriminality Stochov. Pořadatelem akce je město Stochov.
.

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

Stránka 10

NAŠE MĚSTO STOCHOV

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
STOLNÍ TENIS
Protože stochovské „A“ družstvo skončilo v základní části soutěže na osmém místě, muselo hrát baráž o udržení. Prvním
soupeřem bylo TTC Kladno, které skončilo na devátém místě. Barážové zápasy se hrají na dvě vítězná utkání, v případě
nerozhodného výsledku rozhoduje třetí zápas. Stochov bohužel první zápas remizoval a druhý, v oslabené sestavě, prohrál. K dalším barážovým zápasům, které se měly hrát o deváté místo 22. a 23.4., bohužel nedošlo. Stochov je musel pro marodku
klíčových hráčů družstva vzdát. S největší pravděpodobností však budou padat pouze celky na 11. a 12. místě a áčko zůstane
v soutěži.
31.3.2017 – Stochov A – TTC Kladno 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 1/3, P. Fencl 1/3, T. Velc 3/1, čtyřhra 1/1).
1.4.2017 – TTC Kladno – Stochov A 3:10 (body / prohry: J. Jedlička 2/1, Z. Janoušek 1/2, J. Hudeček 0/3, čtyřhra 0/2)
Posledním zápasem dohrálo soutěž také stochovské béčko, které bez jediné výhry sestoupilo do nižší soutěže.
2.3.2017 – Sokol Buštěhrad B – Stochov B 16:2 (body / prohry: J. Hudeček 1/3,T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 1/0)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
A léta běží, vážení...
Uteklo to jako voda, ale léta nikdo nezastaví. Nepovedlo se to ani mně, a tak jsem v sobotu 15. 4. 2017 oslavil své
osmdesáté narozeniny, v krásném prostředí, které zajistila moje rodina, za což jim mnohokrát děkuji. Srdečně děkuji všem kamarádům, přátelům a známým, za účast na těchto oslavách, za nádherná blahopřání k mým narozeninám a za spoustu dárků, které mi opravdu udělaly
velkou radost. Zvláště chci poděkovat Klubu českých turistů Stochov, nejen za účast, ale také za velmi hodnotný dar v podobě týdenní dovolené v krásném penzionu Pod Monincem. Společně s manželkou jsme opravdu velmi šťastní.
Text i foto: Václav Čížek

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
5/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 5. 5. 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.: 312 651 277 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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ŠACHY STOCHOV
V neděli 2. 4. jsme sehráli poslední zápas v RS B, a to doma, proti Kolešovicům C. Soutěž byla do poslední chvíle otevřená, protože prvních pět družstev
mělo možnost obsadit jak první místo, tak spadnout až na místo páté. Záleželo

čistě jenom na tom, jak se komu v posledním kole zadaří. Naše situace nedávala moc velkou naději, protože Kolešovice byly po desátém kole na prvním
místě. Spadnout někam níže se jim určitě nechtělo. Stalo se však něco, s čím
jsme nepočítali, jak my, tak ani kolešovičtí. První výhru nám zařídil pan Červenka na třetí šachovnici. Druhý bod zajistil pan Koblic na páté šachovnici. Na
druhém postu vybojoval pan Honzík remizu a bylo jasné, že už prohrát nemůžeme. Pan Pucholt na první šachovnici bojoval jako lev, ale nakonec soupeři
podlehl. Na šachovnici č. 4. posadili soupeři hráče, který měl přes 1800 ELO
a zřejmě počítali s jistým bodem. Pan Tůma s ELO 1564 moc šancí neměl, ale

předem se nic nevzdává, a tak bojoval jak uměl. Myslím si,
že soupeř po odevzdání dámy za dvě věže a další lehké
figury si myslel, že má vítězství doma. Do koncovky jsem
šel s dámou proti věži, střelci a koni. Po 68 tahu soupeř
kapituloval a bylo všechno jinak. Vítězství 3 1/2: 1 1/2 nám
zajistilo třetí místo v celkovém pořadí a velkou spokojenost.
Tím jsme uzavřeli ročník 2016-2017 a budeme se těšit na
podzim, kdy začneme novou sezonu 2017-2018. Mezi tím
nás čekají nějaké turnaje jak venku, tak i doma.
Ještě jedna zpráva z šachového dění našeho oddílu.
V sobotu 29. 4. jsme odjeli do Kladna, kde ŠO NOVA pořádal již 18. ročník memoriálu Pavla Kumínka. Byl to opět
rapid turnaj, tentokrát na sedm kol po 20 minutách. Zúčastnilo se 18 hráčů z různých oddílů. Z našeho oddílu jsme jeli
čtyři, a opět jsme nedopadli špatně. Jak ve Slaném, tak
i v Kladně naše jednička Martin Pucholt obsadil se ziskem
4 1/2 bodu pěkné třetí místo. Pan Tůma se 4 body byl šestý, pan Koblic se 3 body skončil na 11. místě. Bohužel
Richardovi Švarcbachovi se tentokrát vůbec nedařilo,
a skončil bez bodů na 18. místě. Turnaj se povedl, hezky
jsme si zahráli, a to je důležité. Ještě bych rád všem zájemcům o šachovou hru připomněl, že se stále scházíme
v sobotu od 14 hod. a v neděli od půl deváté. Přijďte si
zahrát do naší klubovny v domě kultury na náměstí.
Zdravím všechny zájemce o šachovou hru a zvu vás
mezi nás Tůma R.

TJ BANÍK - ODDÍL KOPANÉ
Březen otevřel poslední fázi soutěžního ročníku 2016 –
2017. Jako první se představili mladší žáci, kteří si zvykají
na větší hrací plochu a největší zápasové zatížení
v okresní soutěži pořádané OFS – Kladno. Tato kategorie
je v okrese nejvíce zastoupená.
Dalším mužstvem jarní části sezóny se představil dorost,
po podzimu byly výsledky podle vedení dorostu neuspokojivé. Podařilo se nám tuto kategorii posílit o nové hráče,
se kterými se pokusíme podzimní nevýrazné výsledky
vylepšit.
Mužstvo dospělých po podzimní části soutěže skončilo
na třetím místě, které zaručuje boj o návrat do III. třídy.
Hned na začátku jarní části se muselo vedení klubu vyrovnat s odchodem trenérské dvojice J. Šmejkal (osobní důvody) a J. Klučko (nesouhra mužstva s trenérem). Přesto
vedení klubu zajistilo přípravu na UMT v Tuchlovicích,
která byla sice krátká, ale doufáme, že účinná. Po doplnění
mužstva doufáme, že se povede návrat do vyšší soutěže.
Na mladší přípravku čeká těžké jaro, do skupiny dostala
dost těžké soupeře, tak jim přejeme hodně úspěchů. Dále
se nám podařil uspořádat efektivní nábor, který nám přivedl
nové nadějné fotbalisty i fotbalistky, čehož si moc vážíme.
Za TJ Baník Stochov, z.s.
Štětina František, předseda

Okresní soutěž mladších žáků – OFS Kladno
TJ Baník Stochov – Sokol Smečno
Sokol Hostouň – TJ Baník Stochov
TJ Baník Stochov – SK Hřebeč
TJ Baník Stochov – FC Vel. Dobrá
Slavoj Kladno – TJ Baník Stochov

1 – 5, pol. 0 – 3
3 – 2, pol. 0 – 2
2 – 1, pol. 2 – 1
0 – 7, pol. 0 – 1
3 – 0, pol. 2 – 0

branka: Jůzl
branky: Pacik 2x,
branky: Janouš, Jůzl

JAKO – okresní přebor dorostu - OFS Kladno
TJ Baník Stochov – SK Lhota
2 – 2, pol. 0 – 2, PK 4 - 2 branky:Tetour, Skácel,
Novo Kladno – TJ Baník Stochov 0 – 1, pol. 0 – 0
branka: Müller
TJ Baník Stochov – SK Zlonice 5 – 1 pol. 0 – 1
branky: Müller 2x, Skácel 3x

Muži – IV. třída skupina „A“ - OFS Kladno
TJ Baník Stochov – SK Družec „B“
3 – 0, pol. 1 – 0
SK Vel. Přítočno „B“- TJ Baník Stochov 1 – 6, pol. 0 – 3
TJ Baník Stochov – Slovan Dubí
6 – 2, pol. 3 - 1
SK Kačice – TJ Baník Stochov

0 – 2, pol. 0 - 0

Okresní soutěž mladší přípravky – OFS Kladno
TJ Baník Stochov – SK Slaný „B“
SK Kladno – TJ Baník Stochov
TJ Baník Stochov – SK Hřebeč
SK Kladno – TJ Baník Stochov
TJ Baník Stochov – SK Slaný „B“

3 – 9, pol. 0 - 3
1 – 9, pol. 0 – 3
4 – 6, pol. 0 – 2
odloženo
odloženo

branky: Burle, Soukup,
branky: Duda2x,Burle2x,
branky: Burle, 3x Duda,
Buchač, Lavička
branky: D. Burle, Duda,

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

ELEKTROINSTALACE

WÜSTENROT
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
Dodáváme, montujeme









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.



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

T. J. Kačice nabízí
k pronájmu nebytové
prostory (bývalá kavárna
Jamajka) o velikosti 75,5 m2.
Zájemci volejte na telefon:
602237920.

PRODÁM LEVNĚ SKLO
DO SKLENÍKU
Telefon: 774 891 166

Hledám zahrádku
k pronájmu nebo koupi
za rozumnou cenu.
Tel.: 774 691 404.

So 8.00 - 11.00

Pekárna ZeMěDar
Nové Strašecí
Tradiční výroba domácího
kváskového chleba a
bezlepkového kváskového chleba
objednávky a informace:
Jana Vyskočilová 724226354
Boženka Hurtíková 728635040
www.pekarnazemedar.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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Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 19. 4. 2017 se v obřadní síni Městského úřadu ve Stochově uskutečnilo slavnostní přivítání
občánků mezi občany města. Paní starostka, Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města
Stochova 3 chlapečky a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Matyáše Herinka, Matěje
Böhma, Samuela Linka, Adélu Hampelovou a Nicol Jůnovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová
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Adéla Hampelová

Matyáš Herink
Nicol Jůnová
Samuel Link

Matěj Böhm

Dne 3. 4. 2017 oslavila 90. narozeniny paní Drahoslava Jiravová
(viz foto) a 17. 4. 2017 oslavila 92. narozeniny paní Marie Vlasáková.
K těmto významným životním jubileím jim byly popřát 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

