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NAŠE MĚSTO STOCHOV

Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY

1) Nahlédnutí do DPS
Dne 28. června navštívili zástupci města,
starostka města Mgr. Miloslava Becherová
a místostarosta města Ing. Roman Foršt Dům
s pečovatelskou službou ve Stochově, aby
předali dárek, a to novou pečící troubu pro
potřeby klientů v DPS.
2)

foyer DK

Návštěva školy
30. června 2017 (pátek) byl nejhezčím dnem pro všechny děti,
neboť dostávaly vysvědčení. 1. B naší ZŠ, paní uč. Hanzlíkové,
navštívil i senátor Jiří Dienstbier, s paní starostkou, aby dětem
popřáli hezké prázdniny a rozdali malé dárečky.
Redakce NMS
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
První polovina roku
2017 je za námi, a tak
nastal čas pro krátké
shrnutí práce provedené organizační složkou
Správa bytového fondu města Stochova za
uvedené období.
Počátkem roku došlo k dokončení zateplení
bytového domu blok č. 74 (ul. S. K. Neumanna),
přičemž navazovala výměna poštovních schránek a instalace nových sušáků v prostoru za
domem. V současné době je zahájena výměna
střešních oken na blocích č. 18, 41 a 41a.
V průběhu měsíce června proběhla další etapa
čištění vnějších fasád u bloků D, E, F, G. Nová
výmalba společných prostor je dokončena u
bloků B a C a do konce roku proběhne ještě u
dalších 3 domů, a to u bloků E, D a 74. V prvním
pololetí letošního roku byla dále provedena výměna stoupacích rozvodů a odpadů v celkem 33

bytech. Mimo výše uvedené probíhají taktéž
běžné opravy střech včetně postupné demontáže již nevyhovujících komínových těles. Byla
provedena plošná deratizace a průběžně jsou
prováděny desinsekční postřiky bytů. Dokončili
jsme taktéž výměnu svítidel bloků D, E. Průběžně zajišťujeme provádění potřebných revizí
(hromosvody, elektro, požární ochrana, atd…).
Dále průběžně zajišťujeme běžné opravy bytů
(výměnu vnitřního vybavení v bytech, havarijní
opravy přípojek do domů, proplachy kanalizací,
opravy volných bytů, vyplácení příspěvků nájemcům na rekonstrukce bytů apod…). Od
počátku roku došlo na vyřízení 670 žádanek o
opravu.
Co plánujeme pro druhou polovinu roku
2017?
Probíhají práce spojené se zateplováním
domů na Mírovém náměstí. Na podzim bude
zahájeno zateplení bloků č. 100 a 102 v ulici
U Stadionu (u těchto domů bude následovat

výměna poštovních schránek+ výměna svítidel společných prostor po
zateplení). Do konce roku provedeme výměnu stávajících vodoměrů za
měřidla s dálkovým odečtem
v celkem 13 domech. Dále plánujeme výměnu rozvodů ležatého vodovodního potrubí u bloků č. 20 a 21.
Zahájíme také výměnu arkýřových
oken na blocích H, A a G. Dojde na
výměnu venkovních zvonkových
tabel u bloků 18,99 a 42. Na podzim
provedeme druhou plošnou deratizaci. I nadále budeme vyřizovat žádanky o opravy, vyplácet příspěvky na
rekonstrukce bytů a věnovat se dalším běžným činnostem příslušejícím
této organizační složce.
Přeji vám příjemně strávené letní
dny.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Přebor ČR stavebních škol
v in-line bruslení

Pod záštitou sportovní komise Odborového svazu Stavba proběhlo dne 23. 5. 2017
8. kolo „Přeboru ČR stavebních škol v in-line
bruslení“ ve Stochově v prostoru Sportovního areálu města Stochov.
Do „Přeboru“ je zahrnuto celkem 9 sportovních
soutěží (lehká atletika, florbal, sálová kopaná,
bowling, šachy, stolní tenis, silový čtyřboj, nohejbal a in-line bruslení). Jednotlivé přebory organizují střední školy, které jsou do soutěží
zapojeny.
Střední škola služeb a řemesel Stochov byla
pověřena organizací „Přeboru ČR stavebních
škol v in-line bruslení“. Letošní ročník se již tradičně uskutečnil na asfaltovém 400 metrovém
oválu u Sportovní haly ve Stochově. Soutěž
spočívala v pěti disciplínách, které se započítávají do soutěže družstev, kdy závodníci
absolvují postupně závod na 8 – 6 – 4 – 2 kola.
Výsledky umístění z jednotlivých soutěží se sčítají a vítězí škola s nejnižším počtem bodů.
Pro zpestření přeboru je od 3. ročníku zařazena i soutěž pro dívky základních a středních
škol, kdy dívky absolvují stejné soutěže jako
chlapci avšak na poloviční vzdálenost.
I v letošním roce byla účast v soutěži v in-line
bruslení hojná. Zúčastnily se školy ESOZ Chomutov, SOŠ a SOU Beroun 2 – Hlinky, SŠT
Praha, Zelený pruh, SPŠ Otrokovice,
SZŠ a VOŠZ Kladno, SPŠS a SOŠST Ústí n.
Labem, SŠSaS Teplice, ZŠ Jince, ZŠ Nové Stra-

šecí a domácí SŠSaŘ Stochov.
Celou akci podpořili sponzoři formou finančního daru i věcnými dary, kterým i touto cestou patří velký dík. Sponzory akce byly firmy
Ryor, a.s., Pekárna Kněževes, Bidfood,a.s.,
Šandera, s.r.o., Amazon, OS Stavba, Ites,
s.r.o. a p. Eiselt z Jenče.
Osobní návštěvou význam akce zdůraznil i
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Středočeského krajského úřadu v Praze pan
Mgr. Radek Coufal.
Vítězná družstva - na prvních třech místech obdržela pohár, diplom a věcné ceny,
které poskytla firma Amazon.
I další účastníci soutěže byli odměněni, a to
za svoje sportovní výkony a za snahu, a to
upomínkovými předměty.
A jak to všechno dopadlo?
Na 1. místě se v soutěži chlapců umístilo
družstvo z Berouna, na 2. místě družstvo
z Teplic, na 3. místě družstvo z Ústí/L.
Na 1. místě v soutěži dívek se umístilo „A“
družstvo Střední zdravotnické školy v Kladně,
před družstvem Střední školy služeb a řemesel Stochov a ZŠ Nové Strašecí.
Všem patří velké poděkování za odvedené sportovní výkony a sportovního ducha,
který byl v průběhu celého závodu jednoznačně viděn.
Ing. Jaroslava Pichová
ředitelka SŠSaŘ Stochov

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE
MĚSTO STOCHOV
7/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 10. 7.
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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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprávy z jednání Komise životního
prostředí
Komise se na své schůzce před prázdninami
věnovala kontrole černé skládky v „Kachňárně“, která se za pomoci dobrovolníků
a pracovníků společnosti Technické služby
Stochov, s.r.o. podařila zlikvidovat. Samozřejmě se podařilo uklidit jen viditelné odpady,
které rozhodně do přírody nepatří. Odpady
které již zarostly, zůstanou jako dárek pro naši
budoucnost.

Zároveň byl zrekonstruován přístřešek na odpadové nádoby. Takže se zase vylepšila další
příjezdová cesta do Stochova.
Na jednání komise byl pozvaný ředitel společnosti Technické služby Stochov, s.r.o., pan
Ing. Svatek. Na všechny dotazy členů komise
odpovídal věcně a s přehledem.

Členka komise a paní učitelka, J. Holanová,
nechala dětem ve škole napsat písemný projev
na ekologické téma. Je překvapivé, jak děti
velice pozitivně vnímají tuto problematiku a je
jisté, že si budou více vážit životního prostředí,
ve kterém žijí.

Komise potom zamířila do nově zrekonstruované „Třešňovky“. Myslím, že občanům přibyla
nová odpočinková zóna. Rekonstrukce byla
velice zdařilá a někteří občané si již tuto cestu
náležitě užívají. Je zde i stolek a lavice, kde si
mohou návštěvníci odpočinout. Bohužel někteří návštěvníci jsou asi tak vyčerpaní, že
papír od svačiny již neunesou do města
k prvnímu odpadkovému koši. Doporučili jsme,
aby místo bylo osazené odpadkovým košem.

Komise ocenila rychlost s jakou byl městem
postavený chodník u Nativelu. Tato cesta je
nyní pro občany a hlavně děti, bezpečná.

V letošním roce by se měl dořešit větrolam
na stadionu. Zůstává práce na inventarizaci
stromů a jejich následná údržba, popřípadě

náhradní výsadba. V letošním roce
by měla proběhnout kontrola a prořezávka stromů v Čelechovicích,
kde byly kořenové systémy zasaženy výstavbou kanalizace.
Členové komise vidí za dobu svého působení výrazné zlepšení péče
o nádhernou zeleň, kterou nám
zanechala předchozí
generace.
Myslím, že i návštěvníci našeho
města, kteří sem zavítají na různé
kulturní a sportovní akce jsou bohatostí stochovské flóry mile překvapeni.
Členové komise přejí všem příjemné prázdniny a mnoho hezkých
zážitků na dovolené.
Za Komisi životního prostředí
B. Chytrá

ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
Den dětí ve Vídni
Stalo se již téměř tradicí, že každým
rokem cestujeme do některé zoologické
zahrady v zahraničí, abychom umožnili dětem strávit Den dětí netradičně.
Dalším cílem je také, aby se děti naučily
pohybovat v cizojazyčném prostředí a přímo
se setkaly s němčinou, kterou naše škola
vyučuje jako druhý cizí jazyk.
Čtvrtek 1. června 2017 začal pro některé
žáky velmi brzkým ranním vstáváním. V pět
hodin ráno totiž vyjížděl autobus od základní
školy. Naším cílem tentokrát byla Zoologická
zahrada Schönbrunn ve Vídni. Po šestihodinové cestě autobusem nás ve Vídni přivítalo
opravdu pěkné slunečné počasí. Vydali jsme
se zámeckým areálem přímo k zoologické
zahradě, kde jsme měli dostatek času si
celou zoo prohlédnout a také si koupit něco
na památku. Největším lákadlem této zahrady je chov medvědů panda, kde děti strávily
asi nejvíce času. Před odjezdem jsme ještě

využili příležitosti prohlédnout si Neptunovu
fontánu, část zámeckého parku a pořídit závěrečný společný snímek. Pak už následovala
cesta zpět domů. V půl jedenácté večer jsme
unavené, ale spokojené děti s hromadou
plyšových pand předali v pořádku rodičům.

Na závěr musím děti pochválit za
jejich přístup a chování. Myslím, že
si všichni tento den užili.
Mgr. Alena Pártlová
ZŠ Stochov
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Stochovský KČT na Vysočině
V měsíci červnu, /od 8 do 11.6/,se KČT Stochov vypravil do města Telče, města, které je
právem zapsáno na seznam Světového dědictví
UNESCO. Nejkrásnější, a také nejvíce navštěvované, je náměstí Zachariáše z Hradce. Po
celá staletí se zde skutečně změnilo jen málo.
Krásné historické domy s barevnými štíty jsou
udržované v původním stylu, tak jak jsou známy
ze starých pohlednic. Na tomto náměstí je dominantou Mariánský sloup a sochami zdobené
kašny. Ve sklepích pod domy, vyhloubených
pod celým náměstím, jsou skryté různé památky. Je zde také telčský zámek s jeho okolím,
rybníkem a krásným parkem, kde před 65 léty
byla natáčena „Pyšná princezna“. O této pohádce je na zámku výstava, kde jsou k vidění barev-

né šaty, rekvizity, je možné si usednout na
trůn. Nechybí ani květina ze slavné pohádky a
obrazy.
Telč není jenom krásné náměstí se zámkem,
ale jsou to také příjemné vycházky kolem tří
rybníků, jež město obklopují, či posvátné ticho
ve starých kostelech a kostelících, které turisté
během pobytu navštívili. V pátek ráno se vypravili městem kolem rybníků a naučnou
stezkou Lipky do obce Hostenice. Pokračovali
lesem ke kapli sv. Karla. Po prohlídce a krátkém odpočinku jsme se naučnou stezkou
Otakara Březiny vrátili zpět do Telče. V sobotu
jsme se vypravili autobusem do obce Lhotka,
která nás překvapila svou čistotou a údržbou,
krásnou úpravou kolem rybníka s hastrmany.
Prudkým stoupáním jsme se dostali až ke

zřícenině hradu Štamberk. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali do
obce Lhotka a dále pak přes obec
Krahulčí zpět do Telče. Neděle patřila
6 km prohlídce kolem města
s návštěvou rozhledny Oslednice a
několika památných míst.
Víkend v Telči se vydařil. Přispělo
k tomu i nádherné počasí a ubytování
v penzionu Podolská na Oldřichově
náměstí, s krásnou zahradou a bezvadným vedoucím, který nám věnoval
svůj volný čas a seznámil nás
s městem a jeho okolím. Na Stochov
se členové KČT vraceli spokojeni
a plný krásných dojmů.
Foto i text: Václav Čížek
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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
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den
od 7,00h do 15,00h. Každá středa je prodloužena do 17h a v případě liché soboty
v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9,00h do
12,00h.

Počínaje dnem 1. 4. 2017 byla 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.

Společnost Technické služby Stochov,
s.r.o. nabízí výrobu a prodej zahradních či
parkových laviček.
K prodeji vám nabízíme lavičky ve třech
provedeních, a to:
TSS1 - rozměry ( délka 180 cm, výška 100cm)
= 2 360 Kč vč. DPH.
TSS2 - rozměry ( délka 150 cm, výška 90cm)
= 2 520 Kč vč. DPH.
TSS3 - rozměry (délka 150cm, výška 80cm) =
2 830 Kč vč. DPH.
Po domluvě je možno vyrobit lavičku dle
vašeho přání, tedy v jiném barevném provedení, které si zvolíte.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB

Upozorňujeme občany města Stochova,
že počínaje měsícem červnem 2017 probíhá po celém městě postřik totálním herbicidem. Proto prosíme o zvýšenou pozornost
při procházkách s malými dětmi a při venče-

týdně a budou pro vás připraveny
vždy čerstvé na prodejně. Jsme
naprosto uchváceni širokým výběrem květin a jejich čerstvostí. Samozřejmě pokud budete i vy chtít květiny mimo náš sortiment, rádi vám je
objednáme a připravíme opět na
naší prodejnu.
POZOR! Měníme ČERVENCOVOU
pracovní dobu.
Od 1.7.2017 bude otevřeno v těchto
časech:
PO – PÁ:
9,30-12,00h
SOBOTA:
NEDĚLE:

12,30h – 16,00h
8,00h – 11,00h
ZAVŘENO

Každý den pro vás vážeme
z čerstvých květin a pokud si z naší
nabídky, již uvázaných, květin nevyberete, rádi vám připravíme vazbu
dle vašeho přání.
Můžete si u nás objednat i vazby
na svatbu, pohřeb, promoci či jinou
událost.
Budeme se na vás těšit!
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 tyto stránky
můžete vložit své podněty a připomínky.
Dále prosím sledujte i naše webové stránky, které zní:
www.tsstochov.webnode.cz

ní vašich mazlíčků. Postřik bude probíhat
během celého léta,
tj. do srpna 2017.
S radostí oznamujeme, že se nám podařilo vyjednat dovoz květin PŘÍMO ze samotného Holandska. Květiny budou přiváženy několikrát

Klára Konopková
TS Stochov
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Podmínky dotací na zateplení bytových
domů jsou v současné době velmi výhodné. Vyšší podpora, než jaká je
v Integrovaném regionálním operačním
programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto
je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co
uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další
možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30
–40 % z celkových způsobilých výdajů
projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných
opatření pro bytové domy se čtyřmi a více
bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně
třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti.

Záměrem je také zjednodušit pravidla pro
získání podpory na zdroje tepla, informuje
náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je
umožnit podporu výměny např. plynového
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo,
což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více
možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových
stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele
a tedy zateplit bytový dům je v současné
výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné
říci, že podpora je výhodná pro všechny typy
bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také
na velké panelové domy, dodává náměstek
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání
žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím
podány žádosti o podporu v celkovém obje-

mu 245 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech
administrovaných žádostí v aktuální
výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální
výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další
informace o získání podpory, obraťte se
na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce
i zástupcům městského úřadu za milé a potěšující přání
k mým narozeninám. Do města Stochov jsem se přistěhovala, nejsem tedy rodákem, ale o to více mne opravdu upřímně potěšila přání paní starostky a zástupců
města. Dovolte mi prosím ještě v této souvislosti citovat
skotského spisovatele Jamese Matthewa Barrieho,
autora nesmrtelného literárního typu chlapce, který
odmítal dospět – Petra Pana, cituji: "Zkus být vždycky
o kousek laskavější, než je nezbytné". Jsem přesvědčena, že paní starostka a zástupci města, kteří mi popřáli,
tak nečinili z pouhé povinnosti, neboť shora uvedenému
výroku dodali nejen kousek, ale pořádnou dávku laskavosti, ochoty a upřímnosti. A toho je v dnešní době
opravdu zapotřebí. Ještě jednou děkuji a přeji představitelům i zaměstnancům Městského úřadu Stochov jen to
nejlepší.
Eva Nekvasilová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji strážníkům MP Stochov, za obětavou pomoc, při dopravě s invalidním vozíčkem, při mé potřebě. Příjemnou dovolenou celému vašemu kolektivu MP Stochov.
Drahoslava Jiravová
Děkuji paní starostce a Komisi pro mládež a seniory za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.

Václav Koula

Děkuji městskému úřadu za dárek a blahopřání k mým narozeninám.

Zdeněk Altera

Děkuji městskému úřadu, paní starostce Mgr. Becherové a Komisi pro mládež a seniory za věcný dar a přání k narozeninám.
Děkuji paní starostce a Městskému úřadu Stochov za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Děkuji městskému úřadu a všem ostatním gratulantům za blahopřání k mým narozeninám.

Petr Huňař

Jana Šantrůčková
Rudolf Kalista

VZPOMÍNKA
26. července to bude 7 let, co nás navždy opustil ARTUR LOUN. V našich srdcích jsi stále s námi.

Vzpomíná babička Dvořáčková
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
KVĚTEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
STOCHOV

14. 5. – 19. 5 . – třídy 2. A, B a 4. B se
v tomto týdnu účastnily školy v přírodě.
2. roč. v Kamenici a čtvrťáci ve Šlovicích.

2. 5. 1. A prožila významné odpoledne v Městské knihovně Stochov. Za hojné účasti rodičů,
hostů, p. ředitele, tř. učitelek a p. knihovnice,
předvedla, že umí číst a byla pasována na
čtenáře. I nadále probíhal kurz plavání pro
3. roč. (každé úterý).

16. 5. Proběhlo testování žáků 5. roč. ze
znalostí v Ma, Čj a předmětu Člověk a jeho
svět.

3. 5. Třída 3. B vyjela na školní výlet do Lešan.

Město Tábor si zvolily třídy 7. B a 8. A jako
cíl svého výletu.

4. 5. Obě čtvrté třídy se zúčastnily naučného
programu o lesích Křivoklátska v naučném
centru.
5. 5. Preventivní program – tř. 4. B – Jak řešit
konflikty; tř. 7. A Bezpečný internet a kyberšikana
9. 5. Třída 5. A odjela na školu v přírodě do
Šlovic.
10. 5. Na závěr šk. roku patří vzpomínka na
daný ročník – proběhlo focení tříd (i 11.5.).
12. 5. Žáci 9. B s p. uč. Jenšíkovou a Pártlovou
vyjeli na knižní veletrh „Svět knihy“ v Praze.

17. 5. Ve Stochově se konal Den prevence.
Této akce se zúčastnila většina žáků ZŠ.

18. 5. Třeťáci absolvovali zajímavý program
v Městské knihovně.
Žáci 9. A, B pokračovali v preventivních
programech na téma Intervenční program
s cílem nápravy vztahů ve skupině a jsme
zodpovědní za to, co děláme a říkáme.
22. 5. Miniolympiáda v lehké atletice 2.– 5.
roč. na školním hřišti.
23. 5. I prvňáčci měli svoji mini-miniolympiádu ve čtyřech disciplínách – hod kriketovým
míčkem, skok daleký, běh a vytrvalostní
běh .

Třída 7. A vyjela na školní výlet do
Prahy.
24. 5. Bezpečnost a správné chování
v rizikových situacích je naší prioritou. V tento den se pro žáky 3. – 9.
roč. uskutečnil branný den. Žáci
absolvovali 5 výukových stanovišť
(střelba, zdravotnická příprava, chemické látky, signály nebezpečí, překážková dráha)
25. 5. Také trochu kultury – Divadlo
z Hradce Králové přijelo za žáky 1.st.
s představením Nová dobrodružství
veverky Zrzečky a 2. stupeň – Divadelní cestopis.
Liberec se stal cílem výletu tříd
6. A, B.
29. 5. Žáci 1. st. a 6. a 7. roč. shlédli
klání pěveckých sborů v rámci OPEN
ZUŠ v DK ve Stochově.
Mgr. Hana Doušová, zást. řed. ZŠ

Závěrečná zpráva – Grantové řízení – Granty 2017 – Primární prevence pro žáky ve věku 6- 15 let
Smyslem programů Primární prevence rizikového jednání žáků byla:
a)
podpora dobrých vztahů ve třídě, kdy ji
třídní učitelé vytvářejí pomocí třídnických
hodin, „spaním ve škole“, sezeními
v kruhu – povídáním si o prospěchu, o
chování, o pocitech; exkurzemi, vycházkami, třídními výlety a při školách v přírodě
b)
přímé programy primární prevence rizikových jevů dětí a mládeže pro třídní
kolektivy 3. B; 4. B; 6. A, B; 7. A, B; 8.
A, B; 9. A, B provedl lektor s dlouholetou
praxí v této oblasti Mgr. Jiří Sixta, SIS
Consulting s.r.o., Otročiněves 156, 267
03 a to ve dnech:

ce agresivity, násilí a šikany

Jsme zodpovědní za to, co děláme a

6. B (21 žáků) 4. a 5. Hodina, 6. Modul: Bu-

říkáme

dování vztahů v kolektivu třídy
pátek 28. dubna 2017
8. A (19 žáků) 1. a 2. hodina, 11. Modul:
Jsme zodpovědní za to, co děláme a říkáme
6. A (22 žáků) 4. a 5. hodina, 3. Modul: Jak
řešit konflikty a lépe si porozumět?
pátek 5. května 2017
7. A (21 žáků) 1. a 2. hodina, 8. Modul: Bezpečný internet a kyberšikana

středa 8. března 2017

4. B (25 žáků) 3. a 4. hodina, 3. Modul: : Jak

3. B (21 žáků), 1. a 2. hodina, 3. Modul: Jak řešit

řešit konflikty a lépe si porozumět?

konflikty a lépe si porozumět?

čtvrtek 18. května 2017

8. B (18 žáků) 3. a 4. hodina, 9. Modul: Toleran-

9. B (18 žáků) 1. a 2. hodina, 13. Modul:

ce, spolupráce, přátelství

Intervenční program s cílem nápravy vztahů

pátek 31. března 2017

ve skupině

7. B (20 žáků), 1. a 2. hodina, 1. Modul: Preven-

9. A (18 žáků) 4. a 5. hodina, 11. modul:

c)

žáci 6. A, B navštívili ve
čtvrtek 16. března 2017
Muzeum Policie ČR, Praha
2, Ke Karlovu 1, kde žáky
muzeem provedl por. Bc.
Jan Holub, z oddělení tisku
a prevence Krajského ředitelství policie hlavního měs
ta Prahy

Všechny akce proběhly úspěšně,
žáci i třídní učitelé byli spokojeni.
Základní škola děkuje Městu Stochov za poskytnutí částky 15 tis.
Kč.
Mgr. Milan Hampel, ředitel školy
Mgr. Marcela Bedřichová, výchovná
poradkyně a školní metodička
prevence
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Sportovní areál
Na základě přijaté žádosti o příspěvek nadačního fondu zdravého
životního stylu a společností COLMEX s.r.o. jsme získali 50% dotaci.
Realizovali jsme tak plánovaný projekt a rozšířili jsme další fitness prvky
ve sportovním areálu. Jedná se o prvky, které slouží k procvičení ramen
a zad.

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

Dětská hřiště ve správě SAMS
Na dětských hřištích ve správě SAMS probíhají pravidelné týdenní
kontroly. V červnu byl objednán a následně doplněn písek do dětských
pískovišť (dětské hřiště Vnitroblok F a G, U Stadionu, ul. Zborovská,
Vnitroblok 84 – 85, Čelechovice a hřiště u DPS). Chceme, aby se vám
na dětských hřištích líbilo, a také se snažíme veřejnosti zajistit bezpečný
provoz na hřištích dle stanovené normy ČSN EN 1176.

Vážení spoluobčané,
dne 22.7.2017 od 8:00 do 12:00 bude uskutečněn
v areálu společnosti Technické služby Stochov s.r.o
v Honicích sběr nebezpečného odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří:
. syntetické barvy, laky
. syntetická ředidla
. mořidla
. autobaterie
. oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
. kyseliny, louhy
. lepidla, pryskyřice
. těkavé látky, fotochemikálie
. zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.

Děkujeme vám, že třídíte odpad.

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

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

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.

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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INFORMACE

INZERCE

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 21. 6. 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 1 chlapečka a 4 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Kristiána Kindla, Natálii
Herinkovou, Sofii Benkovou, Lucii Helšusovou a Emmu Barochovou. Všem ještě jednou touto cestou
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

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

Kristián Kindl

Sofie Benková

Natálie Herinková

Lucie Helšusová

Emma Barochová

GALERIE 90LETÝCH
22. 6. 2017 oslavil 90. narozeniny pan Václav Koula. K tomuto
významnému životnímu jubileu mu 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

