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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Vážení občané,
jelikož tento výtisk našeho měsíčníku se
dostane každému do schránek, dovolte mi,
abych vás poinformovala, detailněji,
o našich dalších investičních akcích
a schválených projektech.

Právě realizované investiční akce

Akce, které jsou před realizací
Město Stochov provedlo výběrová řízení na výměnu výtahu
v budově MÚ Stochov. V tuto chvíli je vybrán dodavatel a bude
uzavřena smlouva o dílo. Další akce, které nás v budově
MÚ Stochov čekají je rekonstrukce Informačního centra,
kdy se zde rozšíří počet kanceláří a část administrace se přenese do přízemí budovy a obyvatelům se tak zjednoduší vyřizování
agendy. Zde je již vybrán zhotovitel a v nejbližší době bude uzavřena smlouva o dílo. Součástí této akce bude i rekonstrukce
vstupu do budovy, aby návštěvníky vítal velice zajímavý vstup.
Velice palčivým problémem budovy MÚ Stochov je stav elektrorozvodů. Již je hotová projektová dokumentace a v nejbližší
době bude vyhlášeno výběrové řízení. Všechny tyto akce omezí
provoz budovy, ale připravujeme řešení pro obyvatele, kteří
si potřebují vyřídit své záležitosti v budově tak, aby omezení
směrem k obyvatelům bylo minimální.
Daří se nám postupně opravovat i další objekty ve městě.
Pokračováním rekonstrukce budovy Baníku je výměna vysokonákladových rozvodů topení v patře této budovy. Akce bude
probíhat v letních měsících. V letošním roce chceme zateplit
bytové domy bloky 100 a 102, ul. U stadionu a následující rok na
jaře bloky 10 a 11, ul. J. Šípka.

Projekty, které jsou schválené

Snížení en. náročnosti BD bl 38 a 39: Na obou bytových domech
byly zahájeny práce na zateplení bytových domů, které sníží náklady
na vytápění obyvatel. Důležitou součástí akce je oprava havarijního
stavu teras, které město trápilo poslední léta. Tyto významné investiční akce pomohou také k lepší reprezentaci města, kdy střed města byl
dlouhodobě opomíjen.
Rekonstrukce chodníku ul. S. K. Neumanna: Město Stochov realizuje koncepci rekonstrukcí chodníků u zateplených bytových domů.
V tuto chvíli dokončujeme rekonstrukci chodníku u bytového domu
SVJ čp. 389-391 vč. rozšíření kontejnerového stání pro možnost
doplnění o kontejnery na separovaný odpad.

Snažíme se dlouhodobě koncepčně řešit komunikace pro pěší
a v problematických místech propojujeme tato problematická místa.
Jedním s velice problematických míst bylo propojení městské části
Honice (lokalita 61 RD) a ulice U stadionu. Jak jste si jistě všimli, tak
zde vznikl nový chodník včetně rozšíření parkovacích míst.

Rada města odsouhlasila dokončení
projektových dokumentací na rekonstrukce chodníků a kde se můžete těšit
na opravené chodníky a komunikace?
Chodník v městské části Honice
od ul. V. Ulmana do ul. V. Stádníka.
Chodník v městské části Čelechovice, a to vč. autobusových zastávek.
Chodník by měl začínat zde a končit
v ul. Lipinská. Městská část Slovanka
se také dočká opravy v ulicích Ve Vilkách a Souběžná. Další investiční akcí
je kompletní oprava dětského hřiště na
Slovance, které se dočká nové koncepce. Některé komunikace jsou již ve velice žalostném stavu,
jednou z nich je ul. Ve dvojdomkách (mezi ulicemi Dlážděná
a Švermova). Zde plánujeme opravu povrchu.
Všechny plánované akce chceme letos zrealizovat a vše záleží
na odsouhlasení změny rozpočtu a také na zdařilém zvládnutí
administrativy spojené s povolením staveb.
Bohužel někteří obyvatelé města se rozhodli, že budou upravovat město k obrazu svému. Tyto představy se nám ukazují jako
liché, a to především v tom, že při naplňování svých představ ničí
majetek, který byl pořízen ve veřejném zájmu a slouží všem
obyvatelům. Jeden takový nešvar se nám objevil ve vnitrobloku
za DPS. Zde jsme po rekonstrukci plochy nechali nainstalovat
zemní svítidla, která slouží k osvícení cesty, aby se zde nebáli
obyvatelé procházet. I přes to, že intenzita svítidla je snížena na
5W led osvětlením, tak někomu tento způsob rozsvícení místa
stál trnem v oku a 1 světlo zničil. Věříme, že místo, které propojuje generace (můžete zde potkávat obyvatele DPS a také
maminky s dětmi) bude sloužit svému účelu, a tím rozhodně není
souboj s osvětlením.
Závěrem mého výčtu informací bych vám všem,
i dětem, chtěla popřát pěkné léto, hezký čas dovolených
a prázdnin.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Ceny nájemného 2017
Dne 22.05.2017 byl zahrnut na program jednání Rady města Stochova bod týkající se úprav cen nájemného
v městských bytech pro nadcházející období. Návrh předložený místostarostou města za organizační složku
Správa bytového fondu přepokládal ponechání stávajícího systému cen nájemného včetně výše dosud poskytovaných slev. Tento návrh vycházel mimo jiné také ze skutečnosti, že není v důsledku dobré ekonomické
situace města potřeba nikterak upravovat ceny nájemného směrem nahoru či naopak snižovat výši poskytovaných slev. Návrh byl prodiskutován a v navazujícím hlasování byl přijat jednomyslně všemi členy Rady města.
I nadále tak budou platit dosavadní sazby nájemného bez zvyšování cen (což určitě nájemci uvítají). Určitou
výjimku tvoří pouze blok č. 74 (ul. S. K. Neumanna), kde z důvodu dokončení zateplení domu dochází ke zvýšení smluvního (i dříve tzv. regulovaného) nájemného na minimální částku 44 Kč/m2/měs.. Takto je postupováno již dlouhodobě, vždy poté, co dojde k dokončení investiční akce spojené se zateplením bytového domu.
Nájemníci však nemusí zoufat, v rámci těchto stavebních úprav dojde ke snížení nákladů za vytápění předmětného bytového domu, a tak
tento stav určitě pozitivně pocítí v rámci každoročního vyúčtování nákladů na vytápění. Smlouvy uzavřené na sazbu nájemného 55 Kč/m2/
měs. (bez poskytnutí slevy na nájemném) se nikterak nemění.
A protože se blíží léto, čas koupání, slunění a grilování, chtěl bych vám touto cestou popřát, aby vám vše vyšlo tak, jak si jen
přejete. Dětem přeji krásné prázdniny a doufám, že všichni, díky slunci, společně nabereme sil na další úkoly, které nás v našich
životech čekají. Sousedé, přeji vám krásné léto.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
XI. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY KLEMPÍŘŮ V BRNĚ
MISTROVSKÝ TITUL A DRUHÉ ČESKÉ RUČIČKY MÍŘÍ DO
STOCHOVA
Od 26. do 28. dubna se v Brně se konal 11. ročník celostátní soutěže
odborných dovedností oborů klempíř, pokrývač a tesař. Vyhlašovatelem
soutěže, která se koná tradičně v rámci mezinárodního stavebního veletrhu
v Brně, je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Na volné ploše nejlepší
žáci z České republiky a zahraničí předváděli ve dvoudenní soutěži svou
zručnost a um před zraky návštěvníků veletrhu, odborné i laické veřejnosti
a samotných vystavovatelů.
Organizováním soutěže byla opět v letošním roce pověřena v rámci Stavebního veletrhu IBF Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy.
Soutěž klempířů a mnoha dalších oborů je zařazena do přehlídky České
ručičky. Vždy jen jediný, ten nejlepší žák v oboru, vybraný porotou odborníků, získá prestižní ocenění - zlatou plaketu Českých ručiček.
Generálním sponzorem soutěže oboru KLEMPÍŘ, je firma LINDAB s.r.o.
– dodavatel maket, krytiny a všech potřebných doplňků k soutěži.
Střední škola služeb a řemesel Stochov postoupila do Brna jako vítěz
národního kola. V boji o mistrovský titul ji reprezentovali žáci třetího ročníku
Lukáš Kopic a loňský držitel Českých ručiček Jaroslav Borský. Jen zcela
mimořádně se podaří získat prestižní ocenění opakovaně. Všichni
s napětím čekali, jak se Stochovákům povede.
Soutěžní úkol pro praktickou část spočíval v oplechování krytiny na dvojitou drážku s úžlabím, oplechování prostupu – komína a jeho olištování,
montáž podokapního žlabu, montáž navazujících fasádních prvků a konečné zapravení okrajů střechy.

Nejen klempíři, ale i soupeři z Hradce Králové, Valašského
Meziříčí, Vyškova, Brna a Plzně si vedli dobře, přesto se žádné družstvo nevyvarovalo drobnějších či výraznějších chyb.
Stejně tak tomu bylo i v nevyzpytatelném testu teoretických
znalostí, který je nedílnou součástí soutěže.
Po ukončení prací následovalo hodnocení odborné poroty
a netrpělivé čekání na závěrečné vyhlášení výsledků, které se
uskutečnilo v pátek 28. 4. 2017 v areálu pořádající školy
v SOU Brno - Bosonohy.
A jak to všechno dopadlo?
Po mnoha letech úspěšných účastí na celostátní soutěži
v Brně přišel úspěch nejvyšší. Kvalitní příprava
a práce učitelů, zejména učitele odborného výcviku a zodpovědná snaha soutěžících žáků přinesly kýžené ovoce - premiérový mistrovský titul zamířil do Stochova.
Lukáš Kopic a Jaroslav Borský všechny úkoly zvládli na
výbornou a získali první místo. To ale nebyl poslední úspěch
Stochováků.
V anketě České ručičky jsme měli jedno želízko v ohni –
loňského vítěze a držitele zlaté plakety Jaroslava Borského.
Také Jaroslavovi se podařil ojedinělý a historický úspěch –
loňské vítězství v anketě České ručičky obhájil. Při závěrečném ceremoniálu obdržel nominaci k převzetí plakety Českých
ručiček 2017 z rukou ministryně školství a může si tak
21. června opět vychutnat atmosféru slavnostního galavečera.
Ing. Pichová, ředitelka SŠSaŘ Stochov
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Bezpečnost
Několik strážníků Městské policie Stochov, jako každý rok, zajišťovalo
bezpečný pohyb účastníků Krušovického soudku, když aktivně usměrňovalo provoz na místních pozemních komunikacích.
Na bezpečnost závodníků během celé trasy, která činí dvacet kilometrů,

Hlídka Městské policie Stochov, která prováděla kontrolní
činnost ve vnitrobloku F, nalezla zaparkované osobní vozidlo
tovární značky Peugeot, které mělo otevřené zadní boční
okénko. Strážníkům se podařilo dohledat majitele Peugeotu,
který si ho řádně zabezpečil.

Pokutování pejskařů
Stochovské ulice trpí znečištěním psími výkaly, přestože
v ulicích a parcích neustále přibývá odpadkových košů
i stojanů s papírovými sáčky.
Bohužel se stále najdou neukáznění majitelé psů, kteří po
svých psech neuklízejí, přestože jim za to hrozí pokuta až
5000,- Kč.
Strážníci Městské policie Stochov opět řešili několik případů,
kdy majitel psa neučinil žádné kroky k odstranění výkalu.
Všichni přichycení pejskaři byli strážníky řešeni nemalou
blokovou pokutou.

Konec 2. světové války

dohlížel další ze zaměstnanců Městské policie Stochov, když ve svém
osobním volnu na bicyklu doprovázel běžce až do cíle.

Zraněný opilec
Městská policie Stochov přijala oznámení, ve kterém oznamovatel hlídce
sdělil, že se v ulici Hornická pohybuje zřejmě podnapilý muž, který neustále padá na zem.
Strážníci po několika minutách pátrání nalezli spícího muže, který si ustlal
přímo uprostřed chodníku.
Po jeho probuzení bylo zjištěno, že muž má v oblasti hlavy větší krvácející
tržnou ránu. Strážníci provedli základní ošetření a předali zraněného do
péče přivolaným záchranářům.

Otevřené okénko

Vedoucí Městské policie Stochov, str. Skůra Martin, položil
kytice na pomník obětem 2.světové války a hrob seržanta
Rudé armády K. V. Grigorjeviče.
Tabulka – přehled činnosti a řešení přestupků MP
Stochov období 1.1. – 21. 5. 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
Vrácení nálezu
Odstranění vraku

73
3
4
71
19
1
1
25
10
7

Martin Skůra, vedoucí strážníků MP
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
v měsíci květnu, konkrétně k 15.5.2017, jsme v obou topných okruzích provozu Stochov aktivovali úsporné režimy vytápění. To znamená,
že dodávka tepla je aktivní v období ranní a večerní odběrové špičky. V mezidobí je dodávka tepla redukována, nebo zcela odstavena v závislosti na venkovních teplotách. Úplné odstavení vytápění plánujeme, dle vývoje počasí, na závěr měsíce května.
Zároveň jsme pro toto období nasmlouvali s odběratelem el. energie režim provozu velké kogenerační jednotky tak, abychom ji vytížili
ve výše uvedených provozních špičkách a vzniklé teplo bylo možno ekonomicky využívat. Během května a počátkem června budeme realizovat revizní prohlídky (a případné odstranění závad) na komínových tělesech a odtahových cestách spalin na obou kotelnách a dokončíme
odborné prohlídky jednotlivých domovních předávacích stanic.
V tomto období rovněž pokračujeme, ve spolupráci s odborem investic MěÚ Stochov a se společností TS Stochov, s.r.o., v úklidu deponie
stavebního materiálu na plynové kotelně K1. V administrativní rovině sjednáváme a termínově ladíme odborné práce, které je nezbytné zrealizovat na obou zdrojích a jejichž realizace není možná během topné sezony.
Závěrem mi dovolte vám popřát, jménem společnosti ITES spol. s r.o., příjemné prožití letních měsíců a dovolených.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov,

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Jubilejní 25. ročník populárního pochodu Družecká šlápota se opět vydařil
V sobotu 13. května 2017 se konal již 25. ročník pochodu Družecká šlápota, kterou
pořádá OU Družec a KČT Stochov, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Družec. V tento den se zde
setkávají turisté z celé naší vlasti, ale převážně z Kladenska a blízkého okolí. Této turistické akce se zúčastnilo celkem 530 zájemců a z toho jich 73 vyjelo na kolech. Pěší turisté si mohli vybrat jednu ze tří tras v délce 14, 18 a 22 km, které vedly převážně údolím
Kačáku. Značení tras je každým rokem doménou pana Pálka a je opravdu výborné, což
si turisté pochvalují. Cyklisté mohli využít dvě trasy, a to 25 a 60 km. Paní Marie Pálková,
místostarostka obce a hlavni organizátorka pochodu si pochvalovala jak účast, tak organizaci, která skutečně byla opět bez chyby. Na nejkratší trasu připravili pořadatelé devět
pohádkových kontrol, což kladně hodnotily převážně děti. Jeníček a Mařenka, Křemílek
a Vochomůrka, vodník, ale i ostatní pohádkové bytosti rozdaly dětem mnoho sušenek
a cukrovinek za soutěže, kterých se zúčastnily. Při návratu do cíle pochodu obdrželi
všichni účastníci diplomy a špekáčky, které si na připraveném ohni opékali. Na hřišti, kromě kytar, vyhrávala i skupina BG Swing, a tak bylo
veselo. Sobotní procházka přírodou se skutečně vydařila, a to i díky krásnému počasí. Na shledanou v prosinci na zimní Družecké šlápotě.
V. Čížek

Pochod Krušovický vejšlap již po 37
Sobotní mlhavé ráno, 6. 5. 2017, přivítalo ve Stochově, v Novém Strašecí a na nádraží Řevničov, účastníky turistického pochodu Krušovický
vejšlap. Během dopoledne však mlha spadla a místy vysvitlo i sluníčko, takže pro výlet do přírody počasí ideální. Start na Stochově byl
ve foyer kina od 7.30 h. do 10.00 h. a turisté si mohli vybrat jednu ze tří tras 16, 18 a 21 km a stejně jako cyklisté. Druhé startovní místo
se nacházelo před poliklinikou v Novém Strašecí, odkud se na trasy v délce 12 a 18 km
vydali občané z Nového Strašecí a okolí. Start na nádraží v Řevničově připravili pořadatelé KČT Stochov pro ty, kteří přijeli vlakem, aby nemuseli šlapat na Stochov a odtud teprve
do Lužné, kde byl v restauraci U Banků cíl všech připravených tras. Celkem do cíle dorazilo všech 242 turistů, na které čekala odměna v podobě diplomu za účast, razítko IWW
do vandrbuchu a kdo měl zájem, mohl si zakoupit i odznak, vydaný k této akci. Nejvzdálenější účastník byl až z Bratislavy. Potěšitelné je, že pořádaných akcí KČT Stochov se
zúčastňuje stále více občanů Stochova a okolí. Samozřejmostí bylo, že se na pochod
s kárkou a sudem piva vydala opět parta kamarádů, která tuto tradici dodržuje od prvého
ročníku a ještě ani jeden ročník nevynechala.
V. Čížek (foto Václav Šubrt)
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SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH
STAROČESKÉ MÁJE 2017
V letošním roce jsme pořádali již jedenácté
„Staročeské máje“. Konečně nám vyšlo počasí a čekal nás nádherný den. Přípravy na
„máje“ jsou vždy náročné. Vše začíná několik
měsíců před, ale to hlavní začalo ve čtvrtek,
kdy chlapi a chlapci vyrazili společně do lesa
pro břízky a smrčky pro májovníky, královnu
pro paní starostku a hlavně pro krále.
V pátek se připravilo vše ostatní. Ozdobily
se břízky, smrčky i král s královnou, postavily
se stany, pódium, parket a připravovala se
tombola. Probíhala také generálka besedy
i vystoupení našich nejmladších májovníků.
Když bylo vše hotové, mladí nastoupili na
noční službu „hlídání krále“.
V sobotu po 13 h. se začalo na hřišti, kde nás přivítal „Kecal“ a paní starostka oficiálně zahájila Staročeské máje. Následovalo vystoupení našich nejmladších májovníků, které i letos pečlivě nacvičovali pod vedením paní Pokorné a Landové. Poté nastoupili svobodní
májovníci a zatancovali nám tradičně staročeskou besedu. Když se odtančilo, začal, za doprovodu hudby, průvod obcí. V průvodu byly
připraveny dvě stanoviště s občerstvením. Na prvním jsme si pochutnali na grilovaných klobásách a na druhém na sladkých palačinkách.
V letošním roce jsme připravili pro místní rodáky překvapení v Multifunkčním centru. Za pomoci paní Chytré se podařilo zapůjčit čelechovické kroniky, které byly pod dozorem k nahlédnutí 2 hodiny. Dále se promítaly staré fotografie z májů, ale i dobové fotografie Čelechovic.
Při pohoštění se krásně sedělo a vzpomínalo. Po celou dobu akce se prodávaly perníčky a lístky k dražbě krále. Po ukončení průvodu obcí
se všichni sešli na hřišti, kde se vydražil král a májovníci společnými silami krále porazili. Jako vždy se poprali o květinu na špičce krále
a vítěze, Ondřeje Vosyku, čekalo taneční sólo se svou vyvolenou na večerní zábavě. Letos nám k poslechu i tanci hrála kapela IDEAL
BAND. Vzhledem ke krásnému počasí se i večerní veselice vydařila a na parketu se sešlo přes 200 tanečníků.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav. Bez nich by totiž „máje“ dávno opět zanikly.
Kroniky v elektronické podobě i tanečky našich májovníků a ostatní informace naleznete na našich stránkách www.celechovice.eu .
A již nyní vás všechny srdečně zveme na „Staročeské máje 2018“.

Čarodějnice v Čelechovicích aneb Putování za prací
Přípravy na čarodějnice začaly již pár dní předem, kdy děti společně vyráběly čarodějnici a dospělí připravovali vatru na hřišti.
V letošním roce jsme pro děti připravili stezku „Putování za prací“, kde bylo připraveno přes deset stanovišť. Start proběhl na hřišti, kde si
děti u čarodějnice vyzvedly karty, na které po splnění daného úkolu dostaly razítko. Vyzkoušely si různé druhy povolání. Čekal na ně zedník, truhlář, číšník, doktor, rybář, švadlenka, pradlenka,
pekařka, zahradnice, květinářka a paní učitelka. Již napovídá, že děti pilně pracovaly. Přišívaly knoflíky, lovily ryby,
sázely pažitku, vázaly květiny, stavěly zeď, praly na valše
a mnoho dalšího. Celá pracovní stezka trvala asi hodinu
a půl a zúčastnilo se jí přes padesát dětí. Za odměnu si
odnesly květináčky s pažitkou, uvázanou květinu a snědly
si své upečené výtvory. Konec pracovního odpoledne byl
na hřišti, kde se se setměním zapálila čarodějnice a opékaly buřty. Když nastala černočerná tma, čekal na děti ohňostroj. A kdo vydržel, zúčastnil se krátké bojovky. Počasí
přálo a všem se filipojakubská noc moc líbila.
Fotografie i krátké video si můžete prohlédnout na
www.celechovice.eu
Anna Lapuníková
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
DUBEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STOCHOV
3.- 6. 4. V tyto dny probíhal sběr starého papíru. Za vydatného přispění
rodičů a rodinných příslušníků bylo sebráno 23888 kg odpad.papíru. Pět
vítězných tříd bylo odměněno finanční částkou.
4.4. Dívky 9. roč. se zúčastnily volejbalového turnaje ve Slaném.
Žákyně 6.B Y. Frolíková absolvovala matematickou olympiádu v Kladně.
V plaveckém kurzu ve Slaném pokračovali žáci 4.roč.
5.4. Hoši z 6.- 8. roč. sehráli volejbalový turnaj ve Slaném.
7.4. Žáci 5. roč. se zúčastnili turnaje ve vybíjené v Kladně a postoupili do
dalšího kola.
7. – 8. 4. Zápis dětí do 1. třídy
8.4. Žáci naší školy se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“
11.4. Děvčata z 5. roč. sehrála turnaj ve vybíjené a také, jako hoši,
postoupila do dalšího kola.
13.4. I když byly velikonoční prázdniny, žáci 2. st. si vyjeli s p. uč. Duškem
zahrát PAITBALL.
18.4. Žáci 1. tříd odjeli na školu v přírodě do Šlovic – do 21. 4.
19.4. V obřadní síni MěÚ se konalo „Vítání občánků“. Tři žáci 2. roč. při
této akci recitovali báseň.
Chlapci 5. roč. odjeli do Kladna sehrát semifinálový zápas ve vybíjené.

24.4. V tento den se konala pedagogická rada, která zhodnotila výsledky a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku.
25.4. V rámci kampaně „Ovoce do škol“ zavítal do naší školy
maskot dodavatelské firmy BOVYS
a rozdal žákům 1. stupně ovocná pitíčka.
Žáci 3. roč. začali s výukou plavání každé úterý ve slánském
bazénu .
Třída 4. A vyjela do Toulcova Dvora na program „Ze života
včel“.
V městské knihovně se uskutečnila akce „Pasování na čtenáře“. Žáci 1. B předvedli, za vydatné účasti rodičů a rodinných
příslušníků, že umí číst. Za svůj výkon obdrželi upomínkový
list, knihu, průkazku MěK a ochutnali sladkou knihu - dort.
Na třídních schůzkách učitelé hodnotili chování a prospěch
za 3. čtvrtletí školního roku.
26.4. Žákyně 5. roč. sehrály semifinálové zápasy v turnaji ve
vybíjené v Kladně.
27.4. Žáci 8. – 9. roč. odjeli s p. uč. Holanovou do Kladna na
lehkoatletické závody „Pohár rozhlasu“.
28.4. Třída 8. A absolvovala preventivní program „Jsme
zodpovědní za to, co děláme a říkáme“ a tř. 6. A „Jak řešit
konflikty a lépe si rozumět!“
Mgr. Hana Doušová, zást. řed. ZŠ

ZÁPIS DO ZŠ STOCHOV
Ve dnech 21. a 22. dubna 2017 se v prostorách školy konal zápis
dětí do prvního ročníku ZŠ. K zápisu se dostavilo 54 předškoláků,
z toho 11 dětí bude mít odklad docházky.
4. září tedy nastoupí do 1. tříd 43 žáků. Třídními učitelkami budou
Mgr. Radmila Ctiborová a Ing. Jitka Picková. Přejeme budoucím
prvňáčkům hodně úspěchů.
Mgr. Hana Doušová, zástupkyně řed. ZŠ

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ SPOLU S PARTNERY SI VÁS
DOVOLUJE POZVAT
NA „POSEZENÍ S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ“
11. ČERVNA 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
MO ČČK VE STOCHOVĚ PŘIPRAVUJE ZÁJEZD DO ZOO PRAHA
16. ZÁŘÍ 2017
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE U PANÍ BRADÁČOVÉ, U STADIONU 374, 273 03
STOCHOV
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Kynologické cvičiště

Dětská hřiště ve správě SAMS
Na dětských hřištích ve správě SAMS probíhají pravidelné
týdenní vizuální kontroly. V dubnu byly dokončeny opravy na
dětských hřištích, U Stadionu, V Srní, Čelechovicích. Jednalo
se zejména o výměny poškozených částí herních prvků
(nainstalovány byly nové nosné ráhny, hrací desky, řetězy u
houpacích lavic, madla u houpacího koně, kryt na pískoviště
apod.). Snažíme se tak zajistit bezpečný provoz vašich dětí na
hřištích dle stanovené normy ČSN EN 1176.

Rada města po projednání odsouhlasila bezplatný vstup na kynologické cvičiště pro veřejnost. Hřiště je otevřeno po celý den, a tak tento
prostor můžete kdykoliv využít ke cvičení vašich "mazlíčků".
V případě zájmu pronajmout si hřiště k soukromým účelům na celý den
je zapotřebí dopředu jej nahlásit na recepci Sportovní haly města Stochov a zaplatit poplatek 200,- Kč/den (zapůjčení klíčů). Hřiště je pod
správou SAMS. Při jeho využívání vás žádáme především o dodržování
provozního řádu.

Stůl na stolní tenis
Ve sportovním areálu jsme pro vás rozšířili nabídku sportovních aktivit. Zakoupen byl pro veřejnost nový venkovní stůl na stolní tenis. Lidé
si tak mohou přijít zdarma zahrát, míčky a rakety si lze půjčit za mírný
poplatek na recepci sportovní haly.

Vyhlášení záměru na pronájem prostoru
Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru - občerstvení ve Sportovní hale města Stochova. Jedná se o provozní
místnosti nutné k občerstvení, včetně části vestibulu – posezení pro návštěvníky občerstvení ve sportovní hale, přípravny,
skladu, umývárny a šatny. Podmínky k pronájmu tohoto prostoru jsou nově stanoveny. Více informací na stránkách
www.stochov.cz (aktuality) nebo www.sportstochov.cz
(novinky).
Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
6/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 12. 6. 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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TENISOVÝ KLUB STOCHOV
V Tenisovém klubu Stochov byly zahájeny v měsíci květnu soutěže smíšených družstev všech věkových kategorií.
„A“ družstvo dospělých v prvním kole na domácích dvorcích prohrálo
s LTC Rudná „B“ 2:7, ve druhém kole zvítězilo na kurtech TJ Kralupy nad
Vltavou 6:3, ve třetím kole prohrálo na domácích dvorcích s Lokomotivou
Zdice, po boji 4:5 a ve čtvrtém kole zvítězilo na TO SK Mělník „B“ 6:3.
„B“ družstvo dospělých v prvním kole prohrálo na kurtech LTC Rakovník
2:7, ve druhém kole hostilo na domácích kurtech LTC Rudná „C“ a prohrálo znovu 2:7. Ve třetím kole hrálo „B“ družstvo na dvorcích F.H.TK Dobřichovice a po boji prohrálo 4:5. Z vítězství se „B“ družstvo radovalo až ve
čtvrtém kole, kdy na domácích dvorcích zvítězilo po boji 5:4 nad LTC Roztoky u Prahy.
„C“ družstvo dospělých mělo v prvním kole volný los. Ve 2. kole prohrálo
na dvorcích TK Botanika Bezděkov – Unhošť 1:8, ve třetím kole prohrálo
„C“ družstvo na domácích kurtech s LTC Rudná 2:7 a ve čtvrtém kole
prohrálo na kurtech Sokola Nové Strašecí 2:7.

Okresní přebor mladšího žactva
Tenisový klub Stochov,
z.s. uspořádal ve dnech
15. – 16.dubna 2017
Okresní přebory mladšího
žactva pro okresy Kladno
a Rakovník. Přebory
ovládli hráči LTC Rakovník
Natálie Gengelová a Jakub Sedláček. Ve čtyřhře
chlapců se z vítězství
radovali Jakub Sedláček a
Jakub Ostaš /také LTC
Rakovník/.

Družstvo dorostu mělo v prvním kole volný los. Ve druhém kole prohrálo
na domácích kurtech 1:8 s TK Tenisek Buštěhrad „A“, ve třetím kole
v Kralupech 0:9 a ve čtvrtém kole na domácích dvorcích s TK SK Kladno
„B“ 4:5.

Zleva: finalistka Kateřina
Tůmová /LTC Slovan
Kladno/, Roman Klusák,
prezident klubu a vítězka

Družstvo staršího žactva prohrálo v prvním kole na LTC Beroun „B“ 3:6, ve
druhém kole prohrálo doma s 1.Vestecká sportovní „B“ 3:6. Ve třetím kole
prohrálo na dvorcích LTC Slaný 1:8 a v předehrávaném osmém kole zvítězilo na domácích dvorcích 5:4 nad WILSON Tenis Centrum.
Družstvo mladšího žactva, v prvním kole, zvítězilo na domácích dvorcích
6:3 nad TO SK Mělník „B“, ve druhém kole zvítězilo na dvorcích TK Tenisek Buštěhrad 5:4. Ve třetím kole podlehlo na domácích kurtech po boji
LTC Rakovník 3:6. Ve čtvrtém kole zvítězilo družstvo na dvorcích LTC
Slaný 6:3.
Družstvo babytenisu, v první kole, prohrálo s SK Talent – 13 v poměru
1:9, ve druhém kole s LTC Rakovník 5:5. Ve třetím kole zvítězilo na domácích kurtech nad TK Tenisek Buštěhrad 8:2 a ve čtvrtém kole prohrálo
s SK Tenis Kladno 4:6.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem zákazníkům a příznivcům za sympatie a blahopřání
při oslavě trvání dvaceti let našeho obchodu, zvláště pak prodavačkám
místního květinářství.
Kolektiv prodejny Potraviny Uhlířová
Děkuji paní starostce, Mgr. M. Becherové a Městskému úřadu Stochov, za blahopřání k mým narozeninám.
Jozef Lakota
Děkuji městskému úřadu za dárek a přání k mým narozeninám.
Jaroslav Bradáč
Děkuji paní starostce za blahopřání k narozeninám.
Manželé Jan a Eva Koleszárovi
Děkuji paní starostce za blahopřání k narozeninám.
Ján Piskor
Děkuji městskému úřadu za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
S. Kedroňová
Děkuji Městskému úřadu Stochov, paní starostce Mgr. M. Becherové,
paní Suprunové za milé blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Věra Maierová
Děkuji městskému úřadu a Svazu tělesně postižených, za milé přání
a dárky k mým narozeninám.
Helena Folprechtová
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové, Městskému úřadu
Stochov, místní organizaci ZTP a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Vlasta Kroupová

Zleva: vítěz Jakub Sedláček, finalista Jakub
Ostaš /oba LTC Rakovník/

Roman Klusák
prezident TK Stochov

Děkuji Městské policii Stochov za včasné podání pomoci
a zavolání rychlé záchranné služby. Moc mi pomohli a postarali
se mi o pejska. Bez jejich pomoci bych byla v nesnázích.
Jaroslava Vajnarová
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a MÚ Stochov
za přání k mým narozeninám.
Miroslav Jirásek
Karel a Eva Červinkovi děkují městskému úřadu, paní starostce
a paní Bradáčové za přání a dárky k narozeninám.

VZPOMÍNKA
Dne 24. června uplyne 10 let od doby co nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička, prababička a tchýně Miluška
Patáková. Vzpomeňte s námi.
Rodina
Před pěti lety nám odešla Evička Hrušková, vzpomeňte s námi.
Manžel s rodinou
Dne 10.6.2017 je to 5 let, co zemřela naše maminka, babička
a prababička paní Hana Šindelářová.
Stále vzpomínáme dcera Hana s rodinou

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 10

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

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

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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NAŠE MĚSTO STOCHOV

KAMARÁDI STOCHOV

INFORMACE

PODĚKOVÁNÍ
Vám všem ze spolku SDRUŽENÍ ČELECHOVIC, kteří jste se
organizačně podíleli na přípravách a průběhu ČARODĚJNIC a již
tradičních 11. STAROČESKÝCH MÁJŮ, patří naše velké uznání.
Vaší zásluhou čelechovické děti v roce prožívají odpoledne plná
her a sportu.
Přejeme do dalších akcí hodně tvůrčích
o které u nás není nouze, a díky, „ŽE TO U NÁS ŽIJE“.

nápadů,

Z ČELECHOVIC Marta Krobová a Hana Lapuníková

Jsme na webu:
www.stochov.cz

PROGRAM DOMU KULTURY

NMS vydává :

Městský úřad
Stochov
J. Šípka 486,
273 03, Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz
www.facebook.com/
stochov

GALERIE 90LETÝCH
Dne 10. 5. 2017 oslavila 96. narozeniny paní Věra Maierová, viz foto a 16. 5. 2017 oslavila
91. narozeniny paní Anděla Bratrůová. K těmto významným životním jubileím jim popřály
starostka města, Mgr. Miloslava Becherová a paní Jana Suprunová, Komise pro mládež
a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

