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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané, milí čtenáři,
ve zvláštním vydání našeho měsíčníku
jsem vám představila investiční akce za
rok 2017, a to i s obrazovými přílohami
(akce, které byly již zrealizovány)
a v tomto čísle vám představím:

1. PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ ROKU 2018 Stochov, Honice, Slovanka, Čelechovice

•

•
•
•
•
•

•
•

BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU: dokončuje se výtah, infocentrum,
rekonstrukce elektro-rozvodů, bude následovat výměna oken a zateplení budovy.
PASÁŽ, Mírové náměstí 262: bude vypsáno nové výběrové řízení na
zhotovitele, vznikne zde 5 malých nebytových prostorů a veřejné WC.
BD bloky 38 a 39, Mírové náměstí: po zimním období budou opět
zahájeny práce na terasách s finálním dokončením.
BD bloky 102 a 100, U stadionu: v současné době dochází
k zateplování.
BD bloky 10 a 11, Jaroslava Šípka (naproti škole): zateplovací práce
na těchto domech budou zahájeny v měsících březen – duben.
Hřiště ZŠ Stochov: projektová dokumentace je již zpracována. Výběr
zhotovitele proběhne v měsících duben – květen, realizace je plánována v období letních prázdnin.
Ulice Ve dvojdomkách: zpracovává se projektová dokumentace,
k realizaci dojde v podzimních měsících.
PODZEMNÍ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ: město bylo úspěšné v získání
DOTACE - OPŽP, proběhl již výběr zhotovitele, práce budou zahájeny

NÁVRH HŘIŠTĚ SLOVANKA

•
•

•

•

•

v březnu, předpoklad dokončení do letních prázdnin.
Jedná se celkem o 8 stanovišť.
ULICE 9. KVĚTNA: zpracovává se studie na rekonstrukci, včetně autobusových zastávek.
HONICE: ,,Rekonstrukce chodníku ul. Osvobození“projektová dokumentace se připravuje, realizace akce je
naplánována na podzimní měsíce.
SLOVANKA: vypsáno výběrové řízení na akci ,,Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Ve Vilkách a Souběžná“, předpokládaný termín zahájení
květen - červen.
HŘIŠTĚ SLOVANKA: dokončuje se projektová dokumentace, po té následuje výběr zhotovitele. Na nově zrekonstruovaném hřišti vás přivítají prvky pro malé děti,
workout sestava a multifunkční hřiště pro fotbal a volejbal.
ČELECHOVICE- ,,Revitalizace návsi Čelechovice
III. etapa“- probíhají přípravné práce na projektu, realizace bude probíhat během podzimu.

2. KONKURZ – ŘEDITEL ZŠ, ZUŠ A MŠ
STOCHOV
Rada města, po zvážení, odsouhlasila konkurz na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka ZŠ, ZUŠ a MŠ
Stochov a zároveň chce, tímto poděkovat, stávajícímu řediteli, panu Mgr. Milanu Hampelovi, za dlouholetou a obětavou práci při vedení školy. Pevně věříme, že jeho pedagogická činnost není u konce, a že i nadále bude pro naši
stochovskou školu přínosem.

3. DĚTSKÝ LÉKAŘ
Město stále hledá, všemožnými způsoby, po odchodu dětského lékaře do starobního důchodu, nového pediatra. Ale
bohužel těchto odborníků je nedostatek. Žádáme, opakovaně
Středočeský kraj o pomoc, dáváme inzeráty i s možností, přidělení bytu novému lékaři, a oslovujeme i nemocnici Kladno.
Nevzdáváme to! Ale bohužel více není v silách města.
Mgr. M. Becherová, starostka města

NÁVRH HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
ASISTENT PREVENCE
KRIMINALITY V NAŠEM MĚSTĚ
V průběhu uplynulého měsíce jsem,
kromě běžné agendy související se
Správou bytového
fondu a agendy
dot a čn ího m anagementu, pracoval na přípravě žádosti o poskytnutí
dotace, jejímž předmětem je vytvoření nové
pozice pro „ASISTENTA PREVENCE KRIMINALITY“. Jedná se o logický a navazující krok na již dříve schválené a dnes fungující dílčí projekty v oblasti zvýšení bezpečnosti v našem městě (tj. zřízení Komise pro
prevenci kriminality, rozšiřování kamerového systému, každoroční pořádání akce
„DEN PRO PREVENCI“, realizaci projektu
„BEZPEČNÝ STOCHOV“ ve spolupráci
s Policií ČR a Městskou policií Stochov).
Zastupitelstvo města schválilo v rozpočtu

města dostatečné finanční krytí pro spolufinancování aktivit spojených s tímto projektovým
záměrem. Po řádném projednání projektového
záměru Radou města jsem se pustil do práce
a dne 25.01.2018 byla odeslána, řádně zpracovaná, žádost o poskytnutí dotace. Pokud
projdeme úspěšným schvalovacím procesem,
(v době tvorby tohoto článku jsme již úspěšně
prošli první fází formální přijatelnosti ze strany
poskytovatele dotace) vznikne v našem městě
zcela nová pracovní pozice, u které budou
hrazeny mzdové výdaje z převážné části poskytovatelem dotace, a to po dobu 3 let trvání
realizační fáze projektu. Samotný projekt je
(v souladu s vypsanou výzvou MAS Svatováclavsko, z.s.) zaměřen na zvýšení bezpečnosti
a vyšší míry zajištění veřejného pořádku
v našem městě a jeho bezprostředním okolí.
Hlavním cílem projektu je omezení výskytu
kriminality a posílení činnosti města v oblasti
prevence kriminality, a to formou zřízení pracovního místa asistenta. Často dochází
v našem městě k vandalismu v podobě rozbitého městského mobiliáře (lavičky, odpadkové
koše, zapálené kontejnery, zničení dopravního

značení, pomalované vnější fasády domů,
nepořádek v podobě papírů, střepů a plastů na veřejných prostranstvích). Ve městě
se občas vyskytují skupinky občanů popíjejících alkohol. Orgány státní i městské
policie se setkávají s výskytem omamných
látek při řešení řady situací. Dochází taktéž k řešení rvaček, hádek, drobných krádeží, apod. Ve městě funguje základní
škola a Střední škola služeb a řemesel.
I tyto instituce bojují s výskytem řady sociálně negativních jevů, jako jsou šikana,
neúcta mladistvých k dospělým, apod..
Proto je třeba i nadále bojovat a pokoušet
se situaci bezpečnosti města co nejvíce
zlepšit. Projekt svým zaměřením pomůže
připomenout vybraným cílovým skupinám
dobré mravy a zásady správné výchovy.
Pevně věřím, že v dohledné době náš
projekt projde úspěšně schvalovacím procesem a budeme moci začít realizovat
činnosti navržené v projektové žádosti.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISE
NAVRHNĚTE KANDIDÁTY NA VYZNAMENÁNÍ
V letošním roce budou udělována vyznamenání města. Vedle nejvyššího ocenění, kterým je čestné občanství, může být udělena i cena
města. Vyznamenání mohou být udělena za zásluhy o rozvoj města, rozvoj kultury a sportu ve městě, nebo šíření dobrého jména našeho
města. O udělení vyznamenání rozhodují orgány města z vlastního podnětu nebo na návrhy, které mohou podávat občané, zájmové organizace, spolky, sdružení a ostatní instituce. Návrhy lze podávat na adresu městského úřadu, nebo do infocentra pomocí schváleného formuláře nejpozději do 30. dubna 2018. Formulář je možné stáhnout na www.stochov.cz (v sekci o Stochově), nebo si jej osobně vyzvednout
v infocentru města Stochova, nebo v sekretariátu tajemníka. V červnu 2018 dojde ke slavnostnímu předání vyznamenání města Stochova.
Návrhy, které budou doručeny po tomto termínu, nemusí být realizovány v roce 2018.
František Štětina - předseda Sportovní a kulturní komise
Jako členové Sportovní a kulturní komise ve Stochově se scházíme pravidelně každý měsíc. V posledním roce své činnosti bychom rádi
dokončili to, co jsme si naplánovali.
Mezi naše povinnosti patří vytvořit roční plán a jeho jednotlivé body naplnit tak, aby naplnění přineslo smysluplný výsledek. Co nám zbývá? Nepodařilo se zatím shromáždit dostatek podkladů pro vytvoření brožurky se jmény lidí, kteří se pozitivním způsobem zasloužili o rozvoj
našeho města. Myslíme si, že takových lidí je dost a že by stálo zato připravit souhrnnou informaci pro budoucí generaci. Prosíme vás, kdo
o nějakém jméně uvažujete, abyste návrh s odůvodněním poslali na adresu komise.sak@seznam.cz, nebo předali v obálce v infocentru
úřadu. Zároveň bychom chtěli vyzvat občany a přátele našeho města, kteří vědí o osobnostech, jež se zasloužily o dobré jméno Stochova
do té míry, že by mohly získat oficielní ocenění. Na stránkách města http://www.stochov.cz/o-stochove/cestne-obcanstvi-a-cena-mesta se
mohou zájemci seznámit s bližšími podrobnostmi k udělování čestného občanství i ceny města. Zde také naleznete formulář, který vám
usnadní předání návrhu Radě města Stochova. Předem děkujeme všem, kteří si najdou čas a budou o naší výzvě přemýšlet.
Pan kronikář Beran přišel před 2 lety s návrhem, že by město mělo zřídit pietní místo, pomníček obětem důlního neštěstí z roku 1960.
I my jsme se připojili k tomuto návrhu, zatím však zřejmě nebyl prostor v programu jednání Rady města. Uvidíme, zda se to podaří letos.
Pravidelně také navrhujeme, na základě podaných žádostí, rozdělení připravených finančních prostředků spolkům a sdružením, které mají
sídlo ve Stochově. Není možné všem požadavkům vyhovět na 100%. Bojovali jsme tedy, aby byla vypsána doplňující výzva ke konci kalendářního roku 2017. Výzva byla zveřejněna, byli jsme však nemile zaskočeni faktem, že se nikdo na novou výzvu nepřihlásil. Věříme, že zájemci o dotaci včas prostudují podmínky a budou s následným rozhodnutím Rady města spokojeni.
Za Sportovní a kulturní komisi ve Stochově
Anna Chocholová
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MAS - SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a rozvoj území
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. je nositelem strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 –
2020“, kterou realizuje prostřednictvím výzev na podporu v několika rozličných
oblastech.
Od října 2017 do současné doby bylo vyhlášeno již 6 výzev (3 z IROP a 3 z OPZ),
do nichž bylo přijato 9 žádostí o podporu projektů v celkové výši 13 166 468,90 Kč.
V následující tabulce je uveden počet přijatých žádostí a jejich celková výše v Kč:
Všechny podané žádosti v uvedených výzvách splnily podmínky hodnocení formálních
Název výzvy MAS

Počet přijatých žádostí

Bezpečná doprava (IROP)
Prevence kriminality a drogové
závislosti (OPZ)
Prorodinná opatření (OPZ)
Infrastruktura pro vzdělávání a
pro předškolní výchovu

4
1

Souhrnná výše přijatých
žádostí v Kč
4 364 354,07
1 997 950,00

2
2

1 430 238,75
5 373 926,08

náležitostí a přijatelnosti a většina také věcné hodnocení. Z toho důvodu byly postoupeny
k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti (ZoZ), které provádí Řídící orgán (IROP nebo
OPZ), z nichž budou projekty financovány. Dle našeho posouzení v rámci hodnocení jsou
všechny projekty připraveny kvalitně a věříme, že v rámci ZoZ nebudou větší problémy.
Ke konci měsíců února, března a dubna 2018 bude ukončeno přijímání žádostí v dalších
dvou výzvách. Na základě uskutečněných konzultací je pravděpodobné podání minimálně
jedné žádostí v celkové výši cca. 3 500 000 Kč na podporu modernizace ve školách a
jedné žádosti ve výši cca 200. 000,- Kč na podporu techniky pro Integrovaný záchranný
systém. Vyhlášení uvedeného počtu výzev je výsledkem poctivé a efektivní práce kanceláře MAS. Snažíme se zajišťovat všechny administrativní úkony spojené jak se samotným vyhlašováním výzev, tak s mnohými dalšími povinnostmi, počínaje nastavením a realizací hodnocení žádostí, vytváření zpráv o realizaci, přípravou dokladů pro účetnictví a
administraci projektu z IROP, z kterého je hrazena část výdajů kanceláře MAS. A to je
pouhý stručný výčet činností. Není účelem tohoto článku vyjmenovat všechny úkony, které
kancelář MAS provádí. Přesto některé z hlavních aktivit jsou patrné z textu tohoto článku.
Důležitou informací pro případné žadatele v území MAS Svatováclavsko, tedy v území
města Stochov a obcí Lány, Tuchlovice, Kačice a Kamenné Žehrovice, jsou termíny vyhlášení dalších výzev na podporu projektů. Výzvy z Programu rozvoje venkova jsou téměř
přichystány k realizaci. Nově začínáme zpracovávat přípravu opatření z oblasti životního
prostředí.
V březnu nebo dubnu 2018 MAS Svatováclavsko vyhlásí výzvy z Programu rozvoje venkova a o podporu budou oprávněni žádat zemědělští podnikatelé v oblastech „Investice do
zemědělských podniků“ a „Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu“.
Bude tedy možnost vyhovět relativně velkému množství podnikatelů přihlásit se o podporu.
V území MAS Svatováclavsko, tedy v území města Stochov a obcí Kamenné Žehrovice,
Tuchlovice, Lány a Kačice mohou různí žadatelé získat až 10 milionů korun z Operačního
programu Životní prostředí. MAS Svatováclavsko, jako zprostředkovatel dotace, aktuálně
zjišťuje, o jaké projekty je v území uvedených 5 obcí zájem.

ITES spol. s r.o.

Volit lze z následujících aktivit:
1) Realizace ÚSES (založení biocenter
a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí - 100 %
výdajů; zlepšení funkčního stavu biocenter/
biokoridorů ÚSES - 80 % výdajů);
2) Protierozní opatření (opatření zamezující
vodní erozi - 75 % výdajů; opatření zamezující
větrné erozi - 75 % výdajů);
3) zakládání anebo obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí atd.), vč. vodních prvků a ploch
(do výše 60 % výdajů).
O podporu bude moci v následujících letech
zažádat široká škála žadatelů, jako např. obce,
DSO, státní podniky, příspěvkové organizace,
vysoké školy, školy a školská zařízení, církve,
podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající a další. MAS Svatováclavsko do 18. 3.
2018 sbírá podněty z území, aby mohla rozhodnout o nejvhodnějším nasměrování desetimilionové alokace do jedné či více ze 3 výše
uvedených aktivit. Prosíme všechny potenciální zájemce o podporu některé z výše uvedených aktivit, nechť se se svými dotazy, náměty
a připomínkami co nejdříve obrátí na MAS
Svatováclavsko (http://www.svatovaclavsko.cz/
kontakt). Těšíme se na vaše náměty a připomínky. Významnými partnery MAS jsou školy
v území. Máme pro tzv. animační činnost alokovány finanční prostředky a pro školská zařízení připravíme semináře a další aktivity, které
přispějí ke zkvalitnění vzdělávání. Výhodou je,
že v rámci relativně malé velikosti území
mohou školy navrhnout vlastní témata, a tím
tedy budou tyto aktivity efektivnější a smysluplnější. Další informace o aktivitách MAS, včetně
vyhlášených výzev, jsou uvedeny na
http://www.svatovaclavsko.cz.
Ing. Luboš Fleischmann, Ing. Petra Chvatíková
MAS Svatováclavsko, z.s.
Použité zkratky:
MAS - Místní akční skupina, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPZ - Operační program Zaměstnanost, ÚSES - Územní
systém ekologické stability, DSO - Dobrovolné
svazky obcí

Vážení občané,
po poměrně hektickém závěru měsíce ledna, kdy jsme hlavní pozornost věnovali přípravě podkladů pro vyúčtování vyrobeného a odebraného tepla, bude nyní naše úsilí zaměřeno zejména na zvládnutí zbývající části topné sezony 2017/2018. Po obdržení výsledků autorizovaného měření na uhelné kotelně K353, jehož výsledky jsou v normě, musíme postupně tento zdroj připravit k celkové odstávce, která nastane
po ukončení topné sezony 2017/2018. Práce na odstávce musí probíhat podle připraveného harmonogramu tak, aby nebyla dotčena dodávka tepla do objektů, které tento zdroj zásobuje. Neprodleně po skončení topné sezony započne likvidace uhelné kotelny a její přestavba na
ekologický zdroj (více v dalších příspěvcích). Na plynové kotelně, jak jste možná již zaznamenali, přibylo na střeše další komínové těleso,
které bude odvádět spaliny z nově instalovaného kotle. Kotel je již na místě a probíhá jeho připojení do systému a provozní zkoušky.
Naším cílem je, abychom zefektivnili a zkvalitnili ekologickou výrobu a dodávku tepla do všech objektů ve Stochově. Snažíme se tohoto
cíle dosáhnout, aniž byste vy, jako koneční odběratelé, pocítili dopady těchto prací. Pracujeme tedy bez odstávek tepla. Tento způsob je sice
náročnější, ale při správné koordinaci prací není nemožný. Věříme, že tak, jako se nám to dařilo doposud, se nám povede popsané akce
i zdárně dokončit.
Ladislav Foubík - ITES spol. s r.o., provoz Stochov
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
PŘISTAVOVÁNÍ BIKRAMOVÝCH VAN
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
A OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA

Do konce března roku 2018 nebudou
z důvodu zimní údržby přistavovány bikramové
vany na velkoobjemový odpad.
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od
7,00h do 15,00h. Středy do konce března
2018 prodlouženy NEJSOU. Liché soboty
budou otevřeny i nadále i v zimním období.

PALIVOVÉ DŘEVO

Přijímáme objednávky na štípané palivové
dřevo. Z důvodu omezeného množství dřeva
je tato nabídka časově omezená. Kdo dřív
přijde, ten dřív topí.
Cena za 1m³ = 1050 Kč vč. DPH 21%
1 multikára = 2m³
Objednávky přijímáme v pracovní době od
7,00-15,00h v kanceláři společnosti Technické
služby Stochov, s.r.o. v Honicích nebo na tel.
čísle 602 331 359, či na e-mailu
ts-stochov@seznam.cz

SPOLEČNOST TECHNICKÉ SLUŽBY
STOCHOV, S.R.O. PŘIJME:
DĚLNÍKA- ŘIDIČE SKUPINY B+C

Náplň práce:
• řízení vozidel v katastru města Stochova
a jeho okolí – Multicar, traktor, IVECO, plošina
• plnění zakázek od zájemců o naše služby
• ošetřování a kontrola vozidla
• nakládání a vykládání nákladu
• držení zimních pohotovostí
• další práce dle pokynů zaměstnavatele
Požadujeme:
• řidičský průkaz sk. C
• profesní průkaz výhodou
• Spolehlivost
• Odpovědnost
Druh úvazku: Plný
Pracovní doba: PO-PÁ od 7,00h – 15,30h

Datum nástupu: po dohodě. Své životopisy
zasílejte na e-mail: ts-stochov@seznam.cz
nebo volejte na tel. číslo 602 331 359 .

KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH
SLUŽEB - MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
8. 3. 2018

Historie MDŽ
Mezinárodní den žen, který většina z nás
zná pod zkratkou MDŽ vznikl díky stávce
švadlen roku 1908. Právě švadleny z New
Yorku stávkovaly za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír. V
průběhu dějin se oslavy měnily, v živé paměti
máme například socialistickou propagandu a
nezapomenutelné karafiáty, ručníky, chlebíčky apod. Poprvé byl svátek žen slavený 28.
února 1909. Vyhlásila ho Americká socialistická strana. Od roku 1911 se slaví také v Německu, Švýcarsku, Dánsku a USA. Prvotní
myšlenka byla, získat volební právo žen. Od
roku 1975 byl svátek spojovaný s rovnoprávností žen. Datum 8. března se pevně stanovilo až po 1. světové válce.
Na tento den jsme pro vás připravili v první
řadě velký výběr řezaných květin. Speciální
závoz řezaných květin z Holandska vás
okouzlí svým výběrem, čerstvostí a barevností. Nezapomněli jsme ani na hrnkové květiny
volající jaro. Budete u nás moci zakoupit
i nejrůznější dekorace. Přijďte k nám, udělat
svým ženám, dcerám, maminkám, babičkám,
milenkám i kamarádkám radost.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za blahopřání k narozeninám.

OTEVÍRACÍ DOBA
KVĚTINÁŘSTVÍ:
PO – PÁ:

8,00h - 12,00h
12,30h - 17,00h
SOBOTA:
8,00h - 11,00h
NEDĚLE:
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 Technické služby
Stochov, s.r.o. poskytují. Na těchto
stránkách můžete vložit své podněty a
připomínky. Dále prosím sledujte i naše
webové stránky, které zní:
www.tsstochov.webnode.cz
Klára Konopková, TS Stochov, s.r.o.

VZPOMÍNKA
Valentin Kudela

Děkuji paní starostce, Mgr. M. Becherové, a paní J. Suprunové za blahopřání
a dárek k mým narozeninám.
Marie Matějková
Děkuji paní starostce, Mgr. Becherové a Městskému úřadu Stochov za milé
blahopřání a dárky k narozeninám.
Jiří Neužil
a

CO NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ NABÍZÍ :
Čerstvé řezané květiny
Čerstvé hrnkové květiny
Květinové aranžmá
Dárkové vazby
Svatební vazby
Smuteční vazby
Doplňkový sortiment ke květinám(hnojiva, zeminy, postřiky
apod.)
•
Květináče, truhlíky, podmisky
a obaly ke květinám
•
Poradenství
•
Dárkové zboží
•
•
•
•
•
•
•

Děkuji paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové, a Komisi pro mládež
seniory za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Stanislav Černý

Přátelé, dne 15. 3. 2018, je 10 let co nás
opustil pan Miroslav Klail, 23. 3. 2018 by mu
bylo 65 let. Děkuji za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina
Dne 28. března uplyne pět smutných let, kdy nás
opustil p. Petr Strejc. V našich srdcích zůstává. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Celá rodina a přátelé
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL
Vážení spoluobčané Města Stochova,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji
pozdravila jménem všech zaměstnanců střední školy, která nabízí bohatý výběr oborů řemesel a služeb a která v posledních letech
dosahuje významných úspěchů v oblasti odborného vzdělávání. V období posledních tří
měsíců:
se naši kadeřníci mohou pochlubit zlatou
medailí za pánský střih v Mistrovství České
republiky Koruna kreativity;
naši kuchaři se pyšní stříbrnou medailí
v III. ročníku soutěže mladých kuchařů, cukrářů a číšníků Gastro Labe Děčín 2018
v konkurenci 16 škol za přípravu vegetariánského hamburgeru a studeného předkrmu;
(pozn. v loňském roce přivezli naši žáci zlato
za hamburger kuřecí);
naše servírka obsadila krásné 4. místo v III.
ročníku soutěže mladých kuchařů, cukrářů
číšníků Gastro Labe Děčín 2018;
naši klempíři v českém kole soutěže odborných dovedností získali stříbrnou medaili
a postupují do celostátního kola s mezinárodní
účastí (pozn. vloni naše družstvo
v celostátním kole získalo zlato, již třikrát žák
naší školy obdržel zlatou plaketu českých
ručiček jako nejlepší žák klempíř v České
republice); letošního výsledku si velice vážíme, protože je dílem žáků teprve prvního ročníku.
Ve zmiňovaném období naše středisko
gastronomických oborů zajišťovalo i mnoho
dalších akcí, mimo rodinných oslav, svateb
a nejrůznějších akcí dle požadavků zákazníků,
i dva rauty pro Středočeský kraj a jeden pro
MŠMT. Všude jsou naši žáci, a pochopitelně
jejich učitelé, hodnoceni velmi kladně.
V současné době máme žáky na velmi lukrativních smluvních pracovištích v tuzemsku,
odkud máme ty nejlepší ohlasy. Realita je
taková, že poptávka po našich žácích je daleko vyšší, než jsme schopni uspokojit. Totéž
platí i o našich absolventech, což opakovaně
z ohlasů zaměstnavatelů potvrzují i návštěvy
zástupců zaměstnavatelů, Úřadu práce (kteří
mají přímou vazbu na firmy) a dalších institucí.
Naši kuchaři, číšníci a žáci oboru hotelnictví
pracují u našich zahraničních parterů
v Německu – v Kreuthu a Schwerinu. Za několik dní k nám přijedou kosmetičky z partnerské
školy z Hameln, aby na oplátku naše kadeřnice, kosmetičky a kuchaři na podzim odjeli na
stáž do Hameln. Kuchaři a hotelníci absolvovali 14 denní stáž zcela zdarma pod hlavičkou
projektu Erasmus + v Itálii, další dvě party se
chystají na stáž do Sardinie v letní sezóně.
S partnerskou školou v rakouském Mistelbachu a se školou ve Švédsku připravujeme

společný projekt pro naše klempíře. Jsme
zapojeni do dalších evropských projektů.

A čím naše škola žije právě nyní?
Uzavíráme sběr přihlášek pro první kolo
přijímacího řízení, pro některé obory budeme
vyhlašovat kolo druhé. To platí zejména pro
naše novinky, mezi které patří nabídka zkráceného studia v délce 1 roku pro ty, kteří již
mají jednu maturitu nebo jeden výuční list.
Více se dozvíte na www.ssars.cz.
Naši žáci se pod vedením svých učitelů
aktuálně připravují na další soutěže, rauty
a zakázky pro veřejnost. Připravujeme oblíbené školní akce – sportovně turistický kurz pro
druhé ročníky a Přebor ČR stavebních škol
v in line bruslení.
Zkrátka v souladu s konstatováním ČŠI
rozvíjíme naše silné stránky: zajištění spolupráce se zahraničními smluvními pracovišti a
partnerskými školami, která přispívá k rozvoji
jazykových kompetencí a praktických dovedností, kvalitní výuku v praktickém vyučování,
kvalitní materiální podmínky v oblasti vybavení informačními technologiemi a pro sportovní
aktivity v DM.
Při veškeré naší činnosti propagujeme nejen Středočeský kraj jako svého zřizovatele,
ale pochopitelně i naše domovské Město
Stochov a potažmo region Svatováclavsko,
s jehož základními školami se snažíme o co
nejužší spolupráci. I díky našim úspěchům se
dostává Stochov do povědomí lidí v mnoha
místech České republiky a v zahraničí.
Jsme otevřenou školou a velmi nám záleží
na dobrých a korektních vztazích s vámi,
občany, i s představiteli Města. Nabízíme
naše služby a pomoc při řešení nejrůznějších
problémů.

Děkujeme paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové i dalším zastupitelům
za mnohaletou podporu a dobrou
spolupráci.
Vážení spoluobčané, rádi vás přivítáme u příležitosti nejrůznějších akcí u nás
ve škole i mimo ni.
Těšíme se na vaše
děti, které, jak věříme, v hojné míře rozšíří počet žáků naší
školy od 1. 9. 2018.
Ing. Jaroslava Pichová,
ředitelka školy

Tradiční klání mladých
klempířů ve Stochově zná
své vítěze
Již po čtvrté za sebou pořádala naše
škola regionální kolo soutěže odborných
dovedností oboru vzdělání „Klempíř“.
Soutěž byla pořádána z pověření Cechu
klempířů, pokrývačů a tesařů České
republiky. Záštitu nad soutěží převzala
hejtmanka
Středočeského
kraje,
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, za
finanční podpory z projektu Krajský
akční plán vzdělávání Středočeského
kraje.
Soutěže se zúčastnilo celkem pět
družstev. V každém družstvu soutěžili
vždy dva soutěžící. Podmínkou pro
účast v soutěži bylo mimo jiné nepřekročení věkové hranice 20 let. Do soutěže
se přihlásila družstva z Jihlavy, Prahy 9Jarova, Moravské Třebové, Plzně
a Stochova.
Za domácí družstvo nastoupili žáci
prvního ročníku David Drexler a jeho
spolužák Filip Černý.
Soutěž byla zahájena dne 7. 2. 2018,
kde si v prostorách školního klubu naší
školy každé ze zúčastněných družstev
vylosovalo soutěžní model. Pro letošní,
již 21. ročník této soutěže bylo úkolem
provést oplechování dřevěného modelu
sedlové střechy (střecha ve tvaru písmene A) materiálem, který bude
v budoucnu udávat trend v klempířské
praxi – hliníkem, který dodala společnost Prefa Aluminiumprodukte, která
byla zároveň hlavním partnerem celé
soutěže. Na zhotovení soutěžního úkolu
mělo každé družstvo vyhrazený čas 13
hodin, rozdělený do dvou dnů. Druhou
část soutěže tvořil teoretický test, kdy
soutěžící odpovídali jako družstvo na 25
otázek náhodně vybraných počítačem.
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Výsledek teoretické části soutěže se do
celkového hodnocení započítával maximálně
15%. Nad výkony soutěžících po celou dobu
praktické části dohlížela nezávislá hodnotící
komise složená ze zástupců Cechu KPT,
odborníka z praxe a zástupce hlavního partnera soutěže, společnosti Prefa Aluminiumprodukte. V rámci hodnocení se komise
zaměřila na provedení jednotlivých klempířských detailů oplechování, jakými byly například: ukončení okapní hrany, kvalita provedení dvojité drážky nebo provedení oplechování
arkýře.
Druhý den soutěže byl pro soutěžící uspořádán ve večerních hodinách tradiční turnaj
v bowlingu, který se uskutečnil ve Sportovní
hale města Stochova.
Poslední den soutěže patřil již výše zmíněnému teoretickému testu a hlavně samotnému hodnocení, během kterého hodnotící
komise provedla zhodnocení odvedené práce
a každému družstvu sdělila své postřehy,
připomínky či náměty k jejich odevzdanému
dílu. Cílem tohoto hodnocení je ukázat soutěžícím jakých chyb se dopustili a čemu se mají
v budoucnu, při realizaci klempířských prací,
vyvarovat.
A jak celé klání dopadlo: to se dozvěděla
jednotlivá družstva na slavnostním vyhlášení
výsledků této soutěže, které proběhlo ve
školní jídelně naší školy. Pozvání na tuto akci
přijali zástupci z řad zřizovatele naší školy –
Středočeského kraje – Bc. Jan Chuhler –
vedoucí
odboru
školství,
mládeže
a sportu, dále starostka města Stochova Mgr.
Miloslava Becherová, starosta Nového Strašecí Mgr. Karel Filip a další pozvaní hosté.
Na prvním místě se umístilo družstvo ze
Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9 – Jarov. Druhé místo, tedy stříbr-

nou příčku vybojovali zástupci z řad domácího
družstva SŠSaŘ Stochov. Třetí příčku obsadilo družstvo ze Střední školy stavební Jihlava.
Na čtvrtém místě soutěž dokončili chlapci
z Integrované střední školy Moravská Třebová. Poslední, páté, místo obsadilo družstvo ze
Středního odborného učiliště stavebního,
Borská 55, Plzeň.
Velké gratulace míří k našim žákům Davidovi a Filipovi, kteří i přesto, že jsou teprve
v prvním ročníku, se s úkolem poprali velice
zdárně a odvedli parádní výkon. Budeme jim
držet palce a věřit, že uspějí na Mistrovství
České republiky s mezinárodní účastí, které
se koná v Brně, kam společně s družstvem
z Prahy a Jihlavy postoupili.
Vítězem doprovodného programu – tradičního turnaje v bowlingu se stali chlapci
z Jihlavy, kteří si tak k bronzovému místu

přidali ještě věcnou cenu v podobě sladké rolády za vítězství v turnaji v bowlingu.
Každý ze soutěžících obdržel hodnotné
věcné ceny a pamětní list jako vzpomínku na, již proběhlý 21. ročník této soutěže. Celá soutěž by se neobešla bez
finanční podpory sponzorů, díky kterým
mohl každý ze soutěžících obdržet hodnotné ceny. Děkujeme všem sponzorům
za finanční nebo hmotnou podporu soutěže. Velké poděkování patří zejména
společnostem Prefa Aluminiumprodukte,
Berner, a FAS Maniny, které dodaly do
soutěže hlavní ceny.
Děkujeme všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli a těšíme se na pořadatelství již 22. ročníku této soutěže.
Mgr. Martin Dundr,
zástupce ředitele SŠSaŘ Stochov

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenisté Sokola Stochov - Honice zahájili lednovými a únorovými zápasy druhou polovinu okresních soutěží.
„A“ družstvo - výsledky:
11.1.2018 – Sparta Kladno A – Stochov A 5:13 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, Z. Janoušek 4/0, P. Fencl 2/2, J. Hudeček 2/2, čtyřhra 1/1)
19.1.2018 – Stochov A – Jemníky A 12:6 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, P. Fencl 2/2, Z. Janoušek 2/2, T. Velc 3/1, čtyřhra 2/0)
25.1.2018 – Slovan Kladno B – Stochov A 13:5 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, Z. Janoušek 0/4, P. Fencl 0/4, T. Velc 2/2, čtyřhra 1/1)
2.2.2018 - Stochov A – Viktoria Černuc 13:5 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 3/1, P. Fencl 3/1, T. Velc 3/0, J. Hudeček 0/1,
čtyřhra 1/1)
7.2.2018 – Sokol Unhošť B – Stochov A 13:5 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 4/0, P. Fencl 3/1, J. Hudeček 1/3, čtyřhra 2/0)
16.2.2018 - Stochov A – Slaný B 5:13 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 2/2, P. Fencl 0/4, R. Žák 0/4, čtyřhra 0/2)
19.2.2018 – TTC Kladno G – Stochov A 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 1/3, P. Fencl 2/2, R.Žák 3/1, čtyřhra 0/2)
„B“ družstvo -výsledky:
12.1.2018 – Stochov B – Slaný D 5:13 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 1/3,M. Gniewek 3/1, P. Dušek 0/4, čtyřhra 0/2)
24.1.2018 – TSM Kladno B – Stochov B 6:12 (body / prohry: J. Hudeček 4/0, T. Šubrt 3/1, M. Gniewek 4/0, čtyřhra 1/1)
12.1.2018 – Stochov B – Slovan Kladno C 1:17 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 0/2)
24.1.2018 – Sparta Kladno B – Stochov B 7:11 (body / prohry: R. Žák 4/0, J. Hudeček 3/1, T. Šubrt 1/3, M. Gniewek 2/2, čtyřhra 1/1)
24.1.2018 – Sokol Unhošť C – Stochov B 13:5 (body / prohry: J. Hudeček 3/1, T. Šubrt 1/3, P. Dušek 0/4, P. Krob 1/3, čtyřhra 0/2)
Dne 6.1.2018 uspořádali stolní tenisté sokola turnaj pro neregistrované. Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů a hráček. Stupně vítězů obsadili:
pan Jehlík z jižních Čech (1), Michal Kindl (2) a Miloš Kočí (3).
J. Jedlička, starosta T. J. Sokol Stochov - Honice
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

ŠACHY STOCHOV
Jak jsem uvedl v poslední zprávě, 17.12. 2017, nás čekal zápas 5. kola s ŠK Rakovník. Věděli jsme,
že to nebude lehké, ale že prohrajeme 4 1/2 : 1/2, jsme přece jenom nečekali. V tabulce nás tenhle
výsledek posunul z druhého místa na čtvrté. V dalším, šestém kole, nás čekal zápas v Roztokách. Vyhráli jsme 3 : 2, ale musím přiznat, že nám hodně pomohly samy Roztoky tím, že nastoupily k utkání
jenom se třemi hráči. Netroufám si odhadnout, jak by zápas dopadl, kdyby hrály v pěti. Se 16 body
jsme zůstali stále na čtvrtém místě. 28. 1. 2018 jsme nastoupili doma proti hráčům ze Sokola Buštěhrad. Jako první skončil na třetí šachovnici pan Červenka se ziskem prvního bodu. Jako druhý na čtvrté
šachovnici naopak pan Zoula o bod přišel. V polovině utkání další tří hráči stáli jasně na výhru a výsledek 4 : 1 byl hodně reálný. Bohužel, ze zcela nepochopitelných důvodů začali všichni tři vyrábět neskutečně školácké chyby, takže ze třech výher nám zbyla jedna remíza a výsledek 1 1/2 : 3 1/2. Nicméně
i po sedmém kole jsme stále na čtvrtém místě se ziskem 17 1/2 bodu. V osmém kole máme volno, a
tak si odpočinem a budeme se těšit na kolo deváté a poslední. Sehrajeme ho opět doma a opět s družstvem Buštěhradu, protože má v soutěži tři družstva. Znovu bych chtěl připomenout všem šachistům ve
Stochově, že mohou přijít mezi nás si zahrát, a to každou sobotu, od 14 hod. do večera a v neděli od
8.30 do 12 hod. V neděli 25. 2. jsme sehráli poslední zápas regionální soutěže v sezoně 2017- 2018 s
družstvem Buštěhradu D. Na první šachovnici nastoupil pan Pucholt proti hráči, který měl přes 1800
ELO, a tak se dalo předpokládat, že šance na získání bodu jsou minimální.Také prohrál, ale rozbor
partie po zápase ukázal, že mohl uhrát remízu. Protože chřipková epidemie se nevyhnula ani našemu
oddílu, na druhé místo nemohl nastoupit pan Koblic, takže pan Červenka obsadil jeho místo a partii
vyhrál. Na šachovnici č.3 se posadil pan Tůma, který rozehrál partii výborně, ale z nějakého nepochopitelného důvodu přehlédl koně a přišel o dámu a samozřejmě prohrál. Čtvrtý zápas hrál pan Zoula proti
mladé hráčce, která neměla nijak veliké ELO, ale po velikém trápení se našemu hráči podařilo uhrát
bod. Na páté šachovnici pan Švarcbach to měl jednoduché, protože soupeř nepřijel, takže jsme zvítězili
3 : 2. Byl to poslední zápas soutěže, a tak jsme netrpělivě čekali na celkové zhodnocení. Protože však
došlo z důvodů chřipky k nenastoupení hráčů Casia Úholičky proti družstvu Kolešovic, zdrželo se o celý
den vyhlášení pořadí v soutěži. Nakonec jsme s pěti vyhranými a třemi prohranými zápasy se ziskem
15 bodů a skórem 20 1/2 skončili na čtvrtém místě, takže celková spokojenost.
R. Tůma
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KAMARÁDI STOCHOV

TJ Baník Stochov, z.s. – oddíl kopané
Fotbalový klub TJ Baník Stochov, z.s.
uvítá nové hráče v kategorii mladších žáků,
ročníky 2005 – 2008. Rozpis tréninků najdete
na stránkách www.banikstochov.cz nebo
bližší informace na tel. 739309134
nebo 739853582.

Štětina František
předseda oddílu

DŮM KULTURY
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INZERCE

KRONIKÁŘ
ELEKTROINSTALACE

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

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.
Staré průkazy se průběžně
vyměňují za nové s platností
12/2018.
Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00



MÁTE ZÁJEM O PRÁCI KRONIKÁŘE?

(be) Protože v Čelechovicích skončila ke konci loňského roku kronikářka paní Krobová,
hledáme zájemce o tuto práci, nejlépe někoho z Čelechovic. Obec si vede svoji vlastní kroniku, zápis za rok 2017 dokončí ještě paní Krobová, nový kronikář by začínal rokem 2018.
Případní zájemci se mohou obrátit na stochovského kronikáře Karla Berana, případně na
starostku města paní Becherovou či na tajemníka městského úřadu Romana Klusáka. Uvítáme každého, kdo projeví zájem o současné dění v obci a
bude ochoten je zaznamenat pro budoucí generace.
POZNÁTE HO?
(be) Do městského fotoarchivu jsme získali zde otištěnou fotografii, jenže nevíme, o koho se jedná. Pozná
snad někdo muže na fotografii, která pochází zřejmě ze
60.-70. let minulého století a byla pořízena pravděpodobně před vchodem do budovy tehdejších 2. jeslí (dnes
soukromá speciální škola). Možné však je, že jde i o 2.
mateřskou školu. S případnými poznatky můžete kontaktovat kronikáře Karla Berana osobně nebo na mailu kronika@stochov.cz, lze zanechat i vzkaz u kteréhokoli pracovníka městské úřadu.



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

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)

Jsme na webu:
www.stochov.cz

DIVADLO STOCHOV, z.s.

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
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GALERIE 90LETÝCH
Dne 13. 2. 2018 oslavila 92. narozeniny paní Marie Matějková. K tomuto významnému životnímu jubileu jí popřály starostka
města, Mgr. Miloslava Becherová a Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

