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zdarma
Nejdůležitější body:

 Volby do zastupitelstva
 Z kanceláře starostky
 Investiční akce
 Z kanceláře místostarosty

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
V pondělí dne 3. září 2018 začala škola. Největší zážitek měli určitě prvňáčci, kterých letos bylo 38.
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo, tak jako každý rok, ale přeci jenom s jednou malou změnou.
K žákům promluvila nová paní ředitelka PhDr. Lenka Mazuchová, MBA. Dále se této slavnostní události
zúčastnila zástupkyně ředitelky, paní Mgr. Hana Doušová, a zástupci města Stochova paní starostka,
Mgr. Miloslava Becherová, místostarosta Ing. Roman Foršt a tajemník úřadu pan Roman Klusák.
Nové paní ředitelce ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov jsme položili pár otázek.
Redakce: Paní ředitelko, jak je škola, podle Vás připravena na nadcházející školní rok?
Paní ředitelka: Školu jsem převzala v dobrém stavu, na což chci navázat, a to bude možné díky velké
podpoře zřizovatele (města). Jsem také ráda, že město vybudovalo nové multifunkční hřiště, které bude
sloužit nejen našim žákům, ale i široké veřejnosti.
Děkujeme za krátký rozhovor.
Redakce NMS
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Vážení občané,
v komunálních volbách, které se konají dne 5. a 6. října tohoto roku, máte možnost opět rozhodnout, kdo bude stát
ve vedení našeho města.
Obracíme se na vás proto se žádostí o důvěru. Mnoho věcí se nám podařilo vykonat, ale mnoho investičních akcí stojí
ještě před námi. Chtěli bychom, s vaší pomocí, pokračovat v naší, již započaté, práci. Čtyřleté volební období je krátce
vymezený čas. Komunální volby, to jsou volby především o lidech. Na naší kandidátce najdete zkušené lidi, kteří již
v tomto volebním období, ale i v minulosti, pracovali pro vás jako zastupitelé našeho města. Podařilo se nám, pro naše
město získat peníze z různých dotačních titulů, a to i z Evropské unie, Středočeského kraje, Ministerstva Životního
prostředí, Vnitra, a tím opět ušetřit městu mnoho finančních prostředků.
Jsem přesvědčena, pokud budete rozvážně a odpovědně volit, že má naše městečko nakročeno k tomu, aby se nám zde všem hezky žilo.
Nenechte se nalákat planými řečmi některých, vzniklých politických stran, které budou očerňovat naši doposud vykonanou práci. Jde jim
pouze o jejich vlastní prospěch a jejich sliby jsou často nereálné. Udělejte si, prosím, čas a seznamte se s našimi kandidáty a naším programem. Důležitými částmi našeho programu jsou např.:
- bezpečné, moderní, zelené, prosperující město
- pokračování další obnovy místních komunikací a chodníků-Stochov, Honice, Čelechovice, Slovanka
- rozšíření parkovacích míst- vybudování podzemního parkoviště
- další zateplování bytových domů ve vlastnictví města
-rekonstrukce veřejného osvětlení
-zateplení budovy základní školy, další výměny oken, nové vybavení učeben (již další získaná dotace), a jiné.
Pečlivě si, prosím, prostudujte programy politických stran, protože jde, nejen o vás, ale i o rozvoj a blaho celého města a všech jeho přilehlých částí.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města, předsedkyně MO ČSSD Stochov
MĚNÍME MĚSTO K LEPŠÍMU.
Zvu vás na naše předvolební setkání, které se uskuteční 3. 10. 2018 od 16.00 h. na Mír. náměstí.
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Vážení občané Stochova, Honic, Čelechovic a Slovanky,
stávající čtyřleté volební období se chýlí ke svému konci, a tak nás již 5. a 6. října čekají další
komunální volby. Předstupujeme před vás s kandidátní listinou nezávislého sdružení s názvem
PRO ROZVOJ STOCHOVA (č. 4) složenou z lidí, kteří jsou připraveni podílet se na dalším rozvoji našeho města. V roce 2014 jsme šli do voleb s programem zaměřeným na proaktivní přístup
k jednotlivým záležitostem chodu města. Řadu věcí se podařilo naplnit, ať již jde o zateplování
bytových domů s využitím dotačních prostředků nebo o provedení řady stavebních úprav, které snižují náklady na provoz
budov ve vlastnictví města. Důležitými body pro nás bylo mimo jiné také srovnat ceny nájemného v městských bytech,
obnovit hřiště ve školkách a v areálu základní školy, pro tyto body jsme také aktivně hlasovali. Jsme přesvědčeni, že jsme skupinou těch lidí,
kteří mají nápady a jsou schopni je také po diskuzi s vámi realizovat. Budeme i nadále jednat promyšleně a s cílem dosáhnout dobrého
rozhodnutí s dlouhodobou perspektivou. Naše dveře pro vás zůstanou vždy otevřené. Pro práci zastupitelů města jsme vybaveni svými osobními zkušenostmi z podnikání, z boje proti kriminalitě, z veřejné správy, z řízení firem nebo z vedení dětí a mládeže ve školách a zájmových
kroužcích. Mnozí z nás jsou v současném zastupitelstvu nebo se jako členové komisí a výborů podílejí na rozvoji města. Za uplynulé čtyřleté
období jste se mohli přesvědčit, že jsme své plány naplnili a že volby pro nás nekončí předvolebními sliby. Klademe důraz především na následující oblasti: bezpečnost a boj proti vandalismu, rozvoj školství s podporou kultury a sportu, informovanost a otevřený vztah úřadu
k občanům, snižování nákladů na bydlení včetně pokračování v zateplování domů, obnovu komunikací, pravidelnou údržbu zeleně. Samozřejmostí opět bude efektivní hospodaření města s nahrazením peněz z rozpočtu města prostředky z dotací EU a místních.
Obracíme se na vás s přáním, abyste si udělali čas a seznámili se s našimi kandidáty, s jejich názory a s jejich návrhy shrnutými v našem
programu, ať už přes naše internetové stránky (www.prostochov.cz), doručené letáky nebo osobní setkání na pořádaných besedách.
Budeme rádi, když se pak na základě vašeho poznání a zkušeností rozhodnete podpořit právě nás.
POJĎME SPOLU TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ
PŘIJĎTE DISKUTOVAT O ROZVOJI MĚSTA S NAŠIMI KANDIDÁTY
14.09. 18:00 HOTEL SLOVANKA
18.09. 18:00 HOSPODA ČELECHOVICE
20.09. 18:00 FOYER DOMU KULTURY
Za sdružení PRO ROZVOJ STOCHOVA Ing. Roman Foršt, místostarosta města
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
DĚTSKÝ LÉKAŘ
Vážení občané,
dovolte mi, abych vám oznámila potěšující zprávu. Téměř po ročním úsilí, se mi podařilo pro naše město, získat
dětského lékaře. Pan primář MUDr. Volf, zahájí svoji činnost v ordinaci koncem měsíce října 2018. Nyní probíhá
rekonstrukce těchto prostor.

VÝBĚR PROVEDENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2015 – 2018
Vážení spoluobčané,
stojíme téměř na prahu nových komunálních voleb a myslím si, že nadešel čas, abych vám podala přehled nejdůležitějších investičních
akcí, které byly ve městě za toto volební období vykonány. Mohu říci, že jsme se snažili vždy poctivě a dobře pracovat pro město
a všechny jeho části - Stochov, Slovanka, Honice a Čelechovice. Město Stochov získalo za toto volební období mnoho finančních dotací, a to: z Evropské Unie, Středočeského kraje, ministerstva Životního prostředí, Vnitra, Místního rozvoje a fondu Česko – německé budoucnosti .
Pro názor uvedu například: dotace z EU - zateplení MěÚ Stochov, bytové domy bl. 39,38,100,102,10,11, Středočeský kraj - Rekonstrukce
komunikace ul. Marie Majerové, každoročně Posvícení, Mažoretky, Ministerstva - Revitalizace větrolamu, Kamerové systémy, Polopodzemní
kontejnery, Operační programy - dotace na ,,Rekonstrukci odborných učeben ZŠ Stochov (učebny se budou realizovat až v roce 2019,
během letních prázdnin), výše dotace – 5. 689 955 Kč a jiné. Velké investiční akce dokončujeme ještě v současné době. Pro přehled se
podívejte na tabulku.

Rok 2015

Částka

Zateplení BD čp. 333-334 bl. 44 ul. Švermova
Rekonstrukce chodníku u.P.Bezruče Stochov-Slovanka
Dětské hřiště vnitroblok 84 a 85 Stochov (houpačka)
Kamerový systém Stochov (Smetanovy sady)

1 803 458 Kč
832 704 Kč
48 686 Kč
109 301 Kč

Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Stochov - pavilon čp. 434

1 427 894 Kč

Výměna oken ZŠ Stochov - pavilon čp. 435
Stochov - kamerový bod ul. Hornická-Sokolovská
Výměna oken BD čp. 259-261 Stochov (obchody)
Zateplení BD čp. 364-366 bl. 84 ul.U Stadionu
Rekonstrukce chodníku a komunikace ul.M.Majerové
Oprava povrchů komunikací Stochov (výtluky) U stadionu
Oprava chodníku u hřbitova Stochov
Rekce přístup.chodníků ul.Hornická čp. 329-330 Stochov
Oprava spojov.chodníku ul.Hornická a Školní
Rekonstrukce přístupových chodníků ul.Švermova čp. 333-334

546 700 Kč
376 153 Kč
2 779 083 Kč
3 010 874 Kč
3 130 546 Kč
88 371 Kč
102 615 Kč
57 035 Kč
70 993 Kč
110 625 Kč

7x vitrína (úřední desky)
Termoventily ZŠ Stochov
Vodorovné a svislé dopravní značení
Odpadkové koše 50 ks
Oprava opěrné zdi malý hřbitov Stochov
Oprava laviček
Osobní automobil pro DPS
TZ Výplně oken a dveří Stochov čp. 490
Oprava povrchů komunikací Stochov (výtluky) ul.Vodárenská,
J.Dundra, J.Šípka.
Dětské hřiště - herní prvky u DPS a 1.MŠ
TZ Rampa pod el.rozvaděčem bl. 39 cp. 259-261
TZ Snížení EN budovy čp. 486

Zateplení BD čp. 333-334 bl. 44 ul. Švermova

65 945 Kč
147 090 Kč Rekonstrukce chodníku a komunikace
128 964 Kč ul.M.Majerové
128 962 Kč
46 586 Kč
18 150 Kč
212 900 Kč
91 806 Kč
103 462 Kč
82 437 Kč
64 861 Kč Zateplení BD čp. 364-366 bl. 84 ul.U Stadionu
1 403 180 Kč

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 4

Z KANCELÁŘE STAROSTKY
VÝBĚR PROVEDENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2015 – 2018
Rok 2016

Autobusové zastávky U Křížku Stochov

Muzeum Stochov - sanace zdiva a ZTI

1 317 767 Kč

Revitalizace vnitrobloku F a G Stochov
Chodník ul. J.A.K. (od M.Pujmanová-Švermova)

5 591 626 Kč

Snížní EN cp. 262-264 (výlohy)

2 212 712 Kč

357 891 Kč

Autobusové zastávky U Křížku Stochov

281 712 Kč

Chodník z vnitrobloku F a G do ul.Švermova a J.A.K.
Obslužná cesta a vstup pro ZTP do kina

135 109 Kč
270 891 Kč

Revitalizace vnitrobloku za DPS

1 268 800 Kč

Rekonstrukce WC ZUŠ Stochov 436

1 503 447 Kč

Výměna oken ZUŠ Stochov 436

538 978 Kč

Demolice schodiště a oprava kanalizace ZŠ

1 020 303 Kč

Rekonstrukce školní zahrady 2.MŠ

4 574 369 Kč

Chodník Čelechovice - podél hřiště

142 281 Kč

Rekonstrukce parkoviště podél SH a bl. 102

1 636 384 Kč

Rekce chodníku bl. 85

353 817 Kč

Dávkovací stanice síranu železitého Čelechovice

103 090 Kč

Piano do ZŠ Stochov

125 000 Kč

Podium 8x5 m DK

202 312 Kč

Rekonstrukce komunikace u čp. 379 Stochov

254 943 Kč

Florbalové mantinely SH

123 904 Kč

Zateplení arkýřů bl. 46

Revitalizace vnitrobloku F a G Stochov

Rekonstrukce školní zahrady 2.MŠ
Revitalizace větrolamu

59 968 Kč

Rok 2017
Revitalizace větrolamu

528 677 Kč

Technické zhodnocení - Vybavení městského infocentra PC
sítí a pultem 2016

240 739 Kč

Rozšíření rozvodů VO Stochov, vnitroblok za DPS

135 549 Kč

Rekonstrukce přístupového chodníku v ul. S.K.Neumanna
podél BD čp. 389-391 Stochov

231 812 Kč

Snížení EN BD bl. 74 Stochov čp. 351-352
Rekonstrukce chodníku U Stadionu - J.Dundra Stochov vč.
parkového stání (u Nativelu)
Veřejné osvětlení LED parkové (mírové náměstí)
Cyklostezka Třešňovka
Komunikace ul. Zahradní Stochov - U Studánky

2 778 637 Kč
480 662 Kč
41 489 Kč
869 456 Kč
1 530 943 Kč

Rekonstrukce přístupového chodníku v ul. S.K.Neumanna BD
bl. 69 čp. 392-394 Stochov

296 296 Kč

Rekonstrukce přístupového chodníku v ul. J.Šípka bl. 84 čp.
364-366 Stochov

236 364 Kč

TZ - rekonstrukce části ÚT čp. 490
Smažící pánev - jídelna ZŠ
Zásobník na bowlingové koule 2 ks - SAMS
Kolotoč - dětské hřiště Čelechovice

Snížení EN BD bl. 74 Stochov čp. 351-352

83 180 Kč
144 032 Kč
88 647 Kč
46 102 Kč

Komunikace ul. Zahradní Stochov U Studánky
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
VÝBĚR PROVEDENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2015 – 2018
Rok 2018
Rekonstrukce školní zahrady 1.MŠ Stochov čp. 202
Chodník ul. Osvobození Honice vč. BUS zastávek
Revitalizace návsi v Čelechovicích vč. BUS zastávek
Pult do informačního centra čp. 486
Skříň do zázemí IC čp. 486
Muzeum čp. 30 - el.rozvody, zednické práce
Počítačový rozvaděč RACK 1
Podzedmní kontejnerová stání Stochov
Rekonstrukce chodníku a komunikace Ve Vilkách
Snížení EN BD bl. 100 čp. 380-383
Snížení EN BD bl. 102 čp. 376-379
NYNÍ REALIZUJEME - nedokončená investice:
Snížení EN budovy MěÚ Stochov
Hřiště ZŠ Stochov
Snížení EN BD bl. 38 čp. 262-264
Snížení EN BD bl. 39 čp. 259-261
Snížení EN BD bl. 10 čp. 320-322
Snížení EN BD bl. 11 čp. 323-325
Pasáž čp. 262 Stochov
Hřiště Slovanka
Dotace podzemní kontejnerové stání

3 247 099 Kč
1 708 078 Kč
2 734 079 Kč
113 027 Kč
139 356 Kč
476 148 Kč
163 183 Kč
3 622 498 Kč
4 001 094 Kč
5 039 124 Kč
4 976 959 Kč

Revitalizace návsi v Čelechovicích

Rekonstrukce školní zahrady
1.MŠ Stochov čp. 202

43 308 660 Kč
20 240 879 Kč

2 705 188 Kč

Rekonstrukce městského úřadu
a zateplení - Mírové náměstí

Chtěla jsem také poděkovat všem členům zastupitelstva města za jejich práci a všem občanům za podnětné připomínky, které
vedly ke zlepšení života v našem městě.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Stochov – dotace získána
Posledním projektem, na jehož přípravné fázi jsem v závěru současného 4letého funkčního období pracoval a na který
se podařilo získat dotaci ve výši 5.689.955 Kč ze 4. výzvy ITI Metropolitní oblast Praha (Integrovaný regionální operační
program) je projekt pro Základní školu Stochov s názvem „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Stochov“. Tento investiční
záměr řeší rekonstrukci a stavební úpravy odborných učeben (přírodopis, fyzika, chemie) včetně přidružených kabinetů.
Součástí je také nové provedení bezbariérových přístupů do jednotlivých podlaží hlavního objektu ZŠ Stochov včetně rekonstrukce toalet v jednom z podlaží. Návrh odborných učeben a kabinetů zahrnuje i pořízení nového školního nábytku,
zařizovacích předmětů a výukového vybavení jak pro samotné učebny, tak pro kabinety pedagogů. Kromě nových moderních učeben se tak
žáci a samozřejmě pedagogové mohou těšit například na nové monokulární mikroskopy, sadu zoologických preparátů, novou figurínu lidského
trupu, digitální pulsmetr a tlakoměr, vizualizéry, kompletní magnetickou optickou sadu a magnetickou tabuli s diodovým laserem, různé druhy
odborných sad pro výuku chemie a fyziky, nové LED televizory a také nové počítačové vybavení. Samotné učebny se po dokončení stavebních prací stanou moderním prostorem připomínajícím učebny na fakultách vysokých škol. S ohledem na skutečnost, že tento projekt již není
možné realizovat v době letošních letních školních prázdnin (kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi v posledních červencových
dnech) je tak připraven pro realizaci na léto roku 2019. A jelikož jsou před námi letošní komunální volby, je tak na novém zastupitelstvu města,
zda se rozhodne v tomto zajímavém projektu pokračovat a zda bude provedena jeho realizace, tak jak je připraven.

Poděkování za podporu a spolupráci
Rád bych touto cestou vyjádřil velké poděkování všem občanům města za podporu, které se mi v posledních 4 letech dostávalo. Děkuji vám
za vaše podněty, názory, věcné diskuse a objektivní připomínky. Snažil jsem se pracovat poctivě, svědomitě a po celé 4 roky také informovat
různými formami o své činnosti. Pokud jsem některým z vás mohl pomoci, učinil jsem tak rád a s potěšením.
Děkuji také za čtyřletou férovou spolupráci paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové. Děkuji všem radním a zastupitelům napříč politickými
subjekty a kolegům z městského úřadu za připomínky, názory a kritiku, která byla-li objektivní, pomohla pohnout věcmi kupředu. Za uplynulé
období se podařilo udělat kus práce a osobně si myslím, že město se dostalo ve svém rozvoji opět o kus dopředu.
Bylo mi ctí pracovat po dobu uplynulých 4 let pro rozvoj našeho města.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov
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DŮM KULTURY STOCHOV
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOVÁCLAVSKO
26 PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ PODPORUJÍCÍCH ROZVOJ ÚZEMÍ
Vážení přátelé,
je mi potěšením podat stručnou informaci o aktuálním stavu činnosti MAS vzhledem k podpoře projektů v území z fondů
Evropské unie. Jedná se o žádosti o podporu rozličných projektů, které prošly procesem hodnocení v rámci interních postupů MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a zároveň jsou schváleny jednotlivými Řídícími orgány (ŘO), což jsou ve své podstatě správci jednotlivých Operačních programů (OP) řízené jednotlivými ministerstvy.
Rok 2018 je doslova milníkem v rozsahu činností MAS a především v možnosti představit skutečné výsledky činnosti.
V první polovině roku bylo dokončeno hodnocení žádostí z vyhlášených výzev z konce roku 2017 a začátku roku 2018. Tím bylo možné
odeslat Místní akční skupinou (dále jen MAS) vybrané projekty k Závěrečnému ověření způsobilosti jednotlivým Řídícím orgánům IROP
(Integrovaný regionální operační program), OPZ (Operační program Zaměstnanost) a PRV (Program rozvoje venkova. K 31. 8. 2018 se jedná
o celkem 26 projektů různého zaměření a napříč celým územím MAS, tedy v působnosti města Stochov a obcí Lány, Tuchlovice, Kamenné
Žehrovice a Kačice. Jedná se mimo jiné o pět nových chodníků z výzvy IROP – Bezpečná doprava – mezi podpořenými projekty je například
nový chodník v Čelechovicích, čtyři příměstské tábory z výzvy OPZ nebo třináct projektů podnikatelů v zemědělských i nezemědělských
činnostech z PRV. Jsme rádi, že o podání žádostí byl velký zájem. Další kolo výzvy pro podnikatele bude vyhlášena v únoru 2019. připravíme
v dostatečném předstihu informační kampaň. Nově také máme alokováno pro celé území dalších 10 mil. Kč pro podporu projektů
z Operačního programu Životní prostředí. Věříme, že obce a další možní žadatelé v území podají žádosti v oblasti např. Rozšíření nebo obnovy sídelní zeleně a prvků s tím souvisejících.
Všechny podpořené projekty, rozhovory se žadateli a množství dalších informací, budou součástí připravovaného materiálu, který bude
v dostatečném množství přístupný v tiskové a elektronické podobě nejpozději v únoru následujícího roku. Do té doby předpokládáme většinu
z podpořených projektů již dokončených a bude možné přispět i fotodokumentací.
Bližší informace o činnosti MAS naleznete na webových stránkách http://www.svatovaclavsko.cz. Další informace budou následovat
v některém z dalších vydání měsíčníku NAŠE MĚSTO STOCHOV.
Ing. Luboš Fleischmann, vedoucí kanceláře a manažer MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

STOCHOVSKÁ THÁLIE 2018
STOCHOVSKÁ THÁLIE 2018 – SKVĚLÁ DIVADELNÍ PODÍVANÁ V PĚTI FESTIVALOVÝCH DNECH
Ve dnech 17. – 21. října 2018 se uskuteční již 21. ročník divadelního festivalu „Stochovská Thálie“. A protože se jedná o jednu
z nejvýznamnějších akcí v našem městě, požádali jsme o rozhovor „otce – zakladatele“ a prezidenta festivalu, Luboše
Fleischmanna.
Na začátku rozhovoru si připomeňme historii tohoto divadelního festivalu.
Před jedenadvaceti lety jsme s Tomášem Barochem, šéfem Domu kultury Stochov, rozhodli, že se pokusíme vytvořit pěkný projekt, z kterého
se časem stane tradice. Realita v současné době nám dala za pravdu, že záměr byl správný a během času jsme našli model festivalu, který
funguje a je populární.
Od založení festivalu uběhlo již 21let, panuje tedy spokojenost?
Obrovská. Musíme to zaťukat na dřevo. Jak opakujeme každým rokem, opravdu se podařilo založit tradici v tom pravém slova smyslu. Tím
jediným a nejdůležitějším důkazem je každoročně vyprodaný sál během celého festivalu a díky podpoře města Stochov i finančně soběstačné.
Pěkně se to píše, zdánlivě to vypadá jednoduše, ale opak je pravdou. Je zatím kus odvedené poctivé práce a především pokory. Protože je
neustále prioritou myslet na diváky a jejich preference. Zkrátka, jak se říká – neusnout na vavřínech.
Tak tedy přejděme k letošnímu ročníku, co nás čeká?
Mnoho zajímavého. Letošní středeční úvod obstará slavný příběh velké lásky a ještě větší touhy s názvem „Velký Gatsby“. Tuto povedenou
inscenaci do Stochova přiveze velmi oblíbené příbramské divadlo a tradiční účastníci festivalu. Ve čtvrtek se můžeme těšit na Osudy dobrého
vojáka Švejka v podání Městského divadla Most. Páteční program obstarají amatérští divadelníci z Dobřichovic s konverzační komedií Peklo
v hotelu Westminster z pera mistra divadelních frašek G. Feydeaua. V sobotu pak uvidíme skvělé herce Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse
v komedii Žena za pultem 2 v produkci Divadla Kalich. Závěrečným představením bude úžasná komedie pražského Divadla bez zábradlí,
která slaví obrovské divácké úspěchy již mnoho let – Tři muži na správné adrese. Pro děti bude připravena tradiční pohádka – opět v neděli
dopoledne a bude jí Čtyřlístek v pohádce. Můžeme se tedy čekat na skvělé herce a velmi pěkná divadelní představení.
A nějaké přání do budoucích ročníků?
Neustále se při této odpovědi na podobnou otázku opakuji, ale opravdu v první řadě je to věrnost diváků. To je nejdůležitější a jak jsem již
říkal, je to spjato s neusnutím na vavřínech a být sami k sobě stále pokorní. Dále je nutná podpora města, a i v tomto případě rád opakuji
konzistentní pozitivní přístup od samého počátku trvání festivalu. Radnice ve Stochově festival podporuje výrazně, a to již celou dobu trvání
této divadelní tradice v našem městě. Tímto bych rád poděkoval všem, kdo v minulých letech festival podporovali a současnému vedení města
za podporu aktuální. Velmi si jí ceníme a je to jen doklad toho, že Stochov je městem kulturním.
Děkuji za rozhovor. Ptala se Ing. Daniela Lišková
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji:
Článek 1
Volby do zastupitelstva města Stochov se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod a v sobotu 6. října 2018 od 8:00
hod. do 14:00 hod.
Článek 2
Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č. 1 je místnost v čp. 187 v ul. J. Šípka (Střední škola služeb a řemesel) pro voliče s trvalým pobytem v místní
části Honice (ulice J. Dundra (kromě č.p. 408), Osvobození, V. Ulmana, V. Stádníka, Polní, Za kampeličkou, Na drahách, Na Americe,
Na Sedničkách, Ve Skaličkách, V srní, U topolu, Honické náměstí), dále ve Stochově, ulice Osvobození, Vodárenská, Na dolíkách,
B. Němcové, Dlážděná, Nová, Družstevní, Lidická, Zahradní, U studánky, M. Majerové, M. Pujmanové, K. Lhotáka, J. Š. Baara, náměstí
U dubu a části ulic Švermova (čp. 102, 107, 111, 348, 349, 350, 418, 428-432, 449, 487, 508, 509), J. A. Komenského (čp. 450, 466, 467)
a J.Šípka (čp. 32),
b) ve volebním okrsku č. 2 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (foyer kina) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice Ve dvojdomkách, Sokolovská, Pionýru a části ulic J. A. Komenského (čp. 210-213, 215, 217-219), Hornická (čp. 214, 227-229, 235-238), Švermova (čp. 220-222, 244-248), J. Šípka (čp. 187-197, 291-293),
c) ve volebním okrsku č. 3 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (malý sál) v pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice 9. května,
Zborovská, Dukelská, Mírové náměstí a části ulic Hornická (čp. 310-313, 315, 316), Švermova (čp. 274-276), J. Šípka (čp. 320-322, 486),
d) ve volebním okrsku č. 4 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov,
ulice Školní a části ulic Hornická (čp. 329, 330, 338-343, 384 - 386), Švermova (čp. 331-334), J. Šípka (čp. 323-325, 371-373), U stadionu
(čp. 344 -346, 374 -383, 490), J. Dundra čp. 408
e) ve volebním okrsku č. 5 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov,
ulice S. K. Neumanna a části ulic U stadionu (čp. 364 - 366) a J. Šípka (čp. 368-370, 387, 434, 435),
f) ve volebním okrsku č. 6 je místnost v čp. 43 v Nádražní ulici (železniční stanice Stochov) pro voliče s trvalým pobytem v odloučené
části obce Slovanka,
g) ve volebním okrsku č. 7 je místnost v čp. 87 v Čelechovicích (objekt multifunkčního centra) pro voliče s trvalým pobytem v místní
části Čelechovice.
Článek 3
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem hlasování hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. Na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Článek 4
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince průkazem povolení k pobytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Článek 5
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynu předsedy okrskové volební
komise.
Mgr. Miloslava Becherová
starostka města Stochov

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
9/2018 bylo vydáno ve Stochově dne 12. 9. 2018. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město
Stochov, J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923. Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního či sportovního spolku
nebo jiné organizace? Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme. Redakční rada: Ing. Daniela Lišková
tel.: 312 651 243 email: stochov@stochov.cz, Jana Suprunová tel.: 312 679 107 e-mail: matrika@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 651 355, e-mail:
kultura@stochov.cz. Odpovědná redaktorka Ing. Daniela Lišková. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailové adrese kteréhokoliv redaktora nebo písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme, aby jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel. číslo). Redakce si vyhrazuje
právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost nelze dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce, časopis vychází obvykle
10. den v měsíci. Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
věřím, že jste si užili letošního mimořádně teplého léta, kdy si snad nikdo nemohl stěžovat na chladné počasí, nebo propršenou dovolenou.
Jelikož zmíněné teplé počasí nastoupilo již v květnu a ke dni 9.5.2018 jsme ukončili uplynulou topnou sezonu, tak jsme měli poměrně dost
času na posezonní údržbu. V rámci této údržby byly zkontrolovány všechny domovní předávací stanice a ihned odstraněny drobné nedostatky( prokapávající armatury atd.). Dále jsme se zaměřili na přípravu a úklid kotelny PK1 po osazení kotle č.4. V této oblasti proběhly následující práce: kontrola a revize veškerých technologií, doplnění a oprava izolací na potrubí, výměna hlavního čerpadla, likvidace starého potrubí,
nátěry podlah a ostění, oprava a výměna vadných kanalizačních vpustí. Na dispečinku a v sociálním zázemí dispečerů byla položena nová
podlahová krytina a provedeny výmalby.
Jak jste jistě zaznamenali, tak na bývalé uhelné kotelně K353 pokračují práce, které směřují k instalaci kotle na biomasu( dřevní štěpku).
Práce probíhají dle stanoveného harmonogramu a jejich průběh je sledován a řešen během pravidelných kontrolních dnů. I když práce na
kotelně K353 budou pokračovat i po začátku topné sezony 2018/2019, tak díky instalaci kotle K4 na plynové kotelně budeme schopni dobu
mezi zahájením topné sezony a spuštěním kotelny na biomasu bez potíží překlenout aniž byste vy, jako koneční odběratelé tepla, zaznamenali nějaký propad v dodávce tepla.
Za ITES spol. s r.o.
Ladislav Foubík, ved. provozu Stochov

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji městskému úřadu a paní starostce za blahopřání a dárek k mým
narozeninám.
Pavla Marková
Děkuji tímto paní starostce Mgr. M. Becherové a Komisi pro mládež a seniory paní
J. Suprunové za blahopřání a dárek k 90. narozeninám.
František Novotný
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za přání k mým narozeninám.
Blažena Křížková
Chtěl bych touto cestou poděkovat městskému úřadu, hlavně paní starostce za
krásné přání k narozeninám.
Robert Tůma

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci srpnu 2018 oslavila 96. narozeniny
paní Julie Kutzendörferová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí byly popřát starostka
města, Mgr. Miloslava Becherová a Jana
Suprunová, Komise pro mládež a seniory. (Výše
jmenovaná souhlasila se zveřejněním jména
a příjmení v měsíčníku Naše město Stochov).
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví.

Děkuji paní starostce a městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Neužilová
Blahopřání a dárek k mému životnímu výročí velmi potěšilo. Paní starostce
Mgr. Miloslavě Becherové a MÚ Stochov srdečné díky.
Květa Kolínková
Děkuji za přání k narozeninám.
Julie Beránková
Redakce NMS

ŠACHY STOCHOV

Konečně nám skončila ta okurková sezóna a začne se něco dít v šachovém světě. Musím však říci, že jsme nezaháleli ani ty dva měsíce
o prázdninách. Pravidelně jsme se scházeli na tréninkové zápasy a někteří naši hráči se zúčastnili několika turnajů v rapid šachu. Byli jsme
hrát v Rakovníku, nebyla to sice žádná sláva, ale pěkně jsme si zahráli s lidmi se kterými v soutěži nepřijdeme vůbec do styku.
Další turnaj jsme hráli v Hostivicích, kde se sešlo na 50 hráčů z celého Středočeského kraje. Hrálo se 9 kol po 15 minutách. Všichni tří
jsme získali po čtyřech bodech z devíti možných, takže jsme skončili v horní polovině hráčů. Ještě nás čeká 7. října turnaj ve Velvarech, je to
memoriál Karla Treybala, na kterém se nám podařilo vloni vybojovat první místo v kategorii do 1800 ELO. 15. září nás čeká losovací schůze
na Strahově a v říjnu rozjedeme naostro regionální soutěž B ročník 2018-2019. To je tak zhruba vše, co by mohlo zajímat šachisty ve Stochově, jen bych rád připomněl všem zájemcům o šachovou hru, že se stále scházíme v klubovně Domu kultury Stochov, a to v sobotu
od 14,00 hod. a v neděli od 8,30 hod. Přijďte si zahrát.
Zdraví šachisti
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme










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

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

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
Nabízím výuku angličtiny a zpěvu (všechny
věkové skupiny od 5 let a dále:-)) ve Stochově
a okolí v ranních a dopoledních hodinách v pondělí až čtvrtek. Prosím, neváhejte mne v případě
zájmu kontaktovat na tel.: 723 015 889.

LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
VE STOCHOVĚ
oznamuje,
že je možno
i v tomto roce možnost
získat PRŮKAZ, který
opravňuje pacienta
k uplatnění slevy 10%
z celkové výše doplatku
na recept. Tento průkaz
mohou uplatnit rodiny
s dětmi, důchodci, studenti a chronicky nemocní lidé. Slevy se
nevztahují na antikoncepci. Tento průkaz je
možné vyzvednout
v Lékárně Na Náměstí,
Mírové Náměstí 261
ve Stochově. Staré průkazy se průběžně vyměňují za nové s platností
12/2018.
Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

J. Kindl
312/658202
606/823732

M. Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail: bekivo@volny.cz

Zajišťujeme tyto práce:
Mechanické práce:
výměna oleje + filtry, oprava motorů,
rovnání hlavy motoru, diagnostika,
zvyšování výkonu motoru - X - Tuning,
oprava autoelektriky,
oprava startéru, alternátoru

Klempířské práce:
oprava karoserie včetně laku, plnění
klimatizace, čistění ozonem,
příprava + zajištění STK, mytí +čištění
interiéru vozu, prodej náhradních
dílů + AKU baterie, zajištění pneuservisu
+ uskladnění pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)
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(be) V sobotu 11. srpna uspořádalo lánské muzeum zdařilou akci ke 100. výročí vzniku Československa, jíž byla rekonstrukce prvního příjezdu T.G.Masaryka do Lán. Původní úmysl byl poněkud narušen počasím, protože zvláštní vlak z Prahy nemohla táhnout parní lokomotiva (zákaz provozu kvůli nebezpečí požáru), ale i tak měli přítomní diváci na co koukat. Na dokonale napodobeného TGM, na staré automobily, které jej odvezly do Lán i na řadu účinkujících v dobových kostýmech. Zvláštním
vlakem přijela také hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová Pokorná, kterou v prezidentském salonku uvítala starostka města Miloslava Becherová.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
Vážení čtenáři,
rád bych vás na konci volebního období nynějšího vedení města více seznámil s fungováním organizační složky Sportovního areálu města
Stochova. V článku uvádím skutečné hospodaření městského sportovního areálu a jednotlivé činnosti, které se nám podařilo zrealizovat.

SAMS ROZPOČET

Začnu především porovnáním rozpočtů, kde nastal zlomový bod, jak v příjmech, tak ve výdajích oproti minulému vedení organizační složky.
Za 4 roky se nám podařilo snížit daný rozpočet sportovního areálu o téměř 1,5 mil. za rok, přičemž se tento rozdíl projevil vždy
v celkovém vyúčtování kalendářního roku. Hlavními důvody bylo snížení počtu zaměstnanců, kteří se starají o sportovní areál města. Disponujeme momentálně s 6 zaměstnanci. Jedná se o 2 pracovnice na recepci, 2 pracovnice úklidu, vedoucího organizační složky a pomocného
zaměstnance z technických služeb, který nám občasně vypomáhá a zároveň se dále stará o fotbalové hřiště. V porovnání s minulým vedením máme jasně viditelné rozdíly v počtu zaměstnanců a to o 4 méně, kteří se dříve starali o úklid hřiště a administrativu budovy Sportovní haly Stochov – úspora z rozpočtu města.

SPRÁVA AREÁLU

Je zapotřebí shrnout ovšem důležitější věci, které se udály v tomto období a jsou přínosem pro celý sportovní areál a město. Sportovní areály města Stochova, dále jen SAMS, mají ve správě sportovní halu (squash, bowling, víceúčelovou halu, dále provozovatelé relaxačního centra,
spinningu, fitness, solária, občerstvení), správu venkovních sportovišť, budovu TK Stochov, TJ Baník Stochov, pronajaté prostory za oválem
hřiště, dětské hřiště, hřiště pro neregistrované sportovce a kynologické cvičiště.
Důležitou součástí příjmů SAMS je sportovní hala, kde jsme se snažili provést několik změn, které se nám podařily udělat. Díky realizaci
změn a naší činnosti došlo ke zvýšení návštěvnosti sportovní haly. Pokud se podíváte do našeho rezervačního systému, zjistíte, že je
naše hala velice vytížená v průběhu celého roku, zejména pak o hlavní sezónu. V týdnu v dopoledních hodinách navštěvuje halu zdejší odborná škola. V odpoledních hodinách je hala využita místními sportovními oddíly (fotbal, tenis, florbal), ale jezdí k nám také i jiné skupiny, které
obsazenost haly doplňují po celý rok. Víkendy se nám daří každoročně pronajímat, jezdí k nám kluby z Prahy a z blízkého okolí. Před začátkem hlavní sezóny (září – květen) máme halu zamluvenou a pronajatou již téměř v létě následujícího roku, což z mého pohledu hodnotím
velice kladně.

INVESTIČNÍ AKCE, OPRAVY V AREÁLU A NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH

Povedlo se nám zrealizovat několik změn, které stojí za zmínění. Ve sportovní hale došlo
k plánovaným opravám a investičním akcím. Jedna z větších investičních akcí byla dokončena
v srpnu 2018. Jedná se o rekonstrukci osvětlení víceúčelové sportovní haly (proběhla výměna
poškozených výbojkových světel za led osvětlení), díky kterému dojde v následujících letech zejména
k úspoře elektrické energie a lepší nasvícenosti kurtů.
Další investicí byla např. renovace squashové podlahy
obou kurtů (podlaha byla delší dobu v havarijním stavu).
Některými z dalších investic bylo např. zakoupení nových
překážek do skateparku, pořízení florbalových mantinelů,
branek značky UHER. Do prostoru bowlingu byly pořízeny nové židle a stoly. Vyměna proběhla také u zařízení bowlingu, a to u plánované investice – instalace nových zásobníků bowlingových koulí. Nové vedení města se rozhodlo, že bude do sportovní
haly pořízena podlaha a koberec, které budou sloužit k pořádání „Plesu města Stochova“. Investice se vydařila, již letos podruhé jsme měli možnost prostor sportovní haly připravit k této kulturní
akci, která měla kladné ohlasy.
Investováno bylo také do moderních tryskových vysoušečů rukou, které byly instalovány na toalety ve sportovní hale, a které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dále došlo ke snížení energetické náročnosti na budově TJ Baník, kde byla vyměněna
okna a vstupní dveře. Do sportovního areálu byl pořízen venkovní stůl na stolní tenis, který zde chyběl. Byly pořízeny a instalovány 2 venkovní fitness prvky značky Colmex, které rozšířily cvičící
sestavy, a to na základě získané dotace z nadačního fondu ve výši 50%.
Závěrem dodám, že v této kapitole jsou popsány pouze větší investice a jen některé opravy, které byly
provedeny. V průběhu roku dochází k daleko více opravám po celém sportovním areálu, na dětských
hřištích, jenž jsou prováděny průběžně a jejich výčet by byl zdlouhavý.

ZA VEDOUCÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU

K udržení návštěvnosti sportovního areálu města je zapotřebí se i v příštích letech více zaměřit na investice do nových technologií sportoviště.
Do cca 5 let bude potřeba a zároveň přínosem realizovat na SAMS tyto investiční akce:
Snížení energetické náročnosti Sportovní haly města Stochov a budovy Baník Stochov, rekonstrukce sportovního povrchu ve velké hale sportovní haly, rekonstrukce šaten ve sportovní hale, osazení nových zásobníků vody + ovládací panel v hlavní rozvodně SH, rekonstrukce bowlingu – nahradit stávající stroje novou technologií, stavební úpravy – nová izolace okolo celé budovy, sportovní areál – fotbalový stadion zrenovovat dosavadní tribunu pro diváky nebo vystavět novou, vystavění víceúčelového hřiště nebo Workoutového hřiště pro veřejnost, pořízení nových herních prvků na hřiště pro neregistrované – skatepark., pořízení nových herních prvků na dětské hřiště po městě atd….
Tímto bych chtěl poděkovat VŠEM odpovědným osobám za chod sportovního areálu a vedení města za umožnění realizací projektů, které proběhly za dosavadní období. Věřím, že se bude i nadále sportovní areál pro občany města rozvíjet dopředu a budeme se
moci těšit na další vylepšení všech sportovišť.
Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí organizační složky
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Občanská demokratická strana a nezávislí - Stochov
Vážení občané města Stochova, Honic, Čelechovic a Slovanky,
ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se budou konat komunální volby do zastupitelstva města. Svými hlasy rozhodnete o tom, kdo v příštích čtyřech
letech povede naše město.
Naši kandidátní listinu jsme sestavili tak, aby bylo zastoupeno široké spektrum profesí a povolání - učitelé, živnostníci, manažeři, dělníci.
Nikomu z kandidátní listiny nebyl a není život ve městě lhostejný, všichni kandidáti jsou připraveni udělat vše pro spokojenost stochovských
občanů. Nabízíme vám průhlednou komunální politiku s vstřícnými politiky a úředníky. Odmítáme klientelismus, chceme podporovat občanské aktivity, aby se co největší počet občanů podílel na plnohodnotném životě v našem městě. Zaměříme se na bezpečnost a pořádek
v celém katastru našeho města. Budeme podporovat kulturní, sportovní a spolkový život ve městě. Budeme aktivně využívat dostupných
dotačních prostředků, především z programů Evropské unie, které pomohou zajistit rozvoj města. Přemýšlejte o tom, komu při komunálních
volbách dáte svůj hlas.

Naše strana č. 2 je dobrá volba, lídr kandidátní listiny Petr Paták.

Mgr. Petr Paták, DiS.

Mgr. et Mgr. Jan Smital

Lucie Valušová

Miroslav Slavík

Mgr. Milena Dvořáková

Roman Klusák

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMISE V NAŠEM MĚSTĚ
V měsíci září se naposledy setkává tým Sociální a zdravotní komise. Pokud mohu zhodnotit průběh čtyř společných let, byla to velice příjemná a plnohodnotná práce s milými lidmi. Podařilo se nám pečlivě nastudovat a vyhodnotit nespočet žádostí o umístění do DPS. Potažmo
i žádostí o příspěvek na různé důležité věci v životě člověka a reagovat na záležitosti týkající se právě sociální a zdravotní oblasti v našem
městě. Chtěla bych tímto poděkovat všem členům komise, kterými jsou Anna Dezortová, Marie Staňková, Marie Bradáčová a Ivo Novák.
A zároveň Ing. Sylvě Filipové za stálou přítomnost při zasedání komise.
Lucie Valušová za místní sdružení ODS, předsedkyně Sociální a zdravotní komise

PŘÍJEZD T. G. MASARYKA
(be) V sobotu 11. srpna uspořádalo lánské muzeum
zdařilou akci ke 100. výročí vzniku Československa,
jíž byla rekonstrukce prvního příjezdu T. G. Masaryka
do Lán. Původní úmysl byl poněkud narušen počasím, protože zvláštní vlak z Prahy nemohla táhnout
parní lokomotiva (zákaz provozu kvůli nebezpečí
požáru), ale i tak měli přítomní diváci na co koukat.
Na dokonale napodobeného TGM, na staré automobily, které jej odvezly do Lán i na řadu účinkujících
v dobových kostýmech. Zvláštním vlakem přijela také
hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová
Pokorná, kterou v prezidentském salonku uvítala
starostka města Miloslava Becherová.

Jsme na webu:
www.stochov.cz

LETNÍ TÁBOR PARŤÁCI

NMS vydává :

Jak prožít superprázdniny
Každoroční prázdninová otázka zní: Jak by měly naše děti smysluplně trávit prázdniny? Ideální je sázka
na jistotu a kvalitu. Pro kladenské a stochovské děti je již několik let velmi zajímavou možností letní
dětský tábor Pa(r)ťáci. V nádherném prostředí rekreačního střediska Želivka u Humpolce byl v termínu od
4. do 18. srpna 2018 pro děti připraven atraktivní program. Letošní celotáborová hra se nesla v duchu
Superhrdinů. Cílem sportovních, vědomostních a kreativních činností bylo vytvořit superhrdinský tým,
který zachrání svět. V táboře se objevili Superman, Batman, Kapitána Amerika, Aquaman, Hulk a mnozí
další superhrdinové.
Program pro účastníky tábora připravil tým zkušených vedoucích, kteří se ve svém volnu aktivně věnují
práci s dětmi. „ Nadšení táborníci a spokojení rodiče jsou pro nás tou největší odměnou“, říká hlavní vedoucí tábora Petr Paták. Letošní tábor skončil a jeho účastníci
se již nyní těší na příští léto.
Chtěl bych poděkovat všem Parťákům a vedoucím za skvěle
odvedenou práci. Také děkuji všem sponzorům, díky kterým
jsme mohli letošní táborový program zpestřit.
Webové stránky tábora: www.tabor-partaci.cz
Autor článku: Mgr. Petr Paták, DiS. – hlavní vedoucí

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486,
273 03, Stochov
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stochov

