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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA SOUČASNÉ DOBY
Vážení občané,
jelikož tento výtisk našeho měsíčníku obdrží každý, dovolte mi, abych vás tímto informovala o novinkách
ve městě a akcích, které běží.
1. BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - jižní část fasády je téměř dokončena, probíhají práce na severní části,
hotovo je infocentrum, v přízemí budovy nové kanceláře
a výtah. Po zateplení budovy dojde k úspoře finančních
prostředků za vytápění, a tak se budou moci ušetřené
finance investovat do dalších akcí.
2. MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, bloky 39 a 38 a U STADIONU, bloky 100 a 102- v minulém čísle jste byli informov
á
n
i
o stavu na zateplování těchto 4 bytových domů. Město
stále vyvíjí značné úsilí na zdárném dokončení těchto
akcích.
3. PASÁŽ – Mírové náměstí – byla podepsána
smlouva s novým zhotovitelem. Věříme, že se tímto
nebude již opakovat problematická stavba, a že dílo bude nyní zdárně dokončeno do podzimu 2018.
4. POLOPODZEMNÍ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ – koncem května bylo zahájeno přebírání této dokončené investiční akce
(8 míst).
5. STOCHOV- SLOVANKA, ulice SOUBĚŽNÁ a VE VILKÁCH – v současné době byly zahájeny práce v těchto ulicích. Obyvatelé této městské části se mohou těšit na nové
chodníky, komunikace a nové veřejné osvětlení.
Zprovoznění těchto ulic by mělo být začátkem letních
prázdnin.
6. HŘIŠTĚ- ZÁKLADNÍ ŠKOLA – proběhlo úspěšně výběrové řízení na zhotovitele této akce. Koncem
měsíce června budou na této významné investiční
akci zahájeny práce. Předpokládané
dokončení díla je do 31. 8. 2018.
7. ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY – na základě
ukončeného výběrového řízení na pozici ředitel/ka
ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, byla vybrána nová ředitelka
školy, a to z důvodu skončení šestiletého funkčního
období stávajícího pana ředitele, Mgr. M. Hampela.
Stávající pan ředitel se rozhodl již o funkci ředitele
školy neucházet, ale bude nadále ve škole pedagogicky působit.
Vážení občané, milé děti, závěrem vám chci popřát hezký čas dovolených a dětem krásné prázdniny.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
NÁJEMNÉ NEZVYŠUJEME
Dne 07.05.2018 Rada města na svém pravidelném jednání projednala a odsouhlasila návrh týkající se cen nájemného pro byty v majetku města Stochov. Návrh zpracovaný Správou bytového fondu města Stochov předložil
Radě města k projednání místostarosta města. Po věcné diskusi se Rada města jednomyslně shodla na
usnesení, ze kterého vyplývá, že pro období 01.07.2018 - 30.06.2019 zůstávají sazby nájemného bez navýšení
ve stávající podobě. I pro následující výše uvedené období proto nedojde k navyšování cen nájemného v bytech
v majetku města Stochov.

NA ČEM PRACUJEME NA SPRÁVĚ BYTOVÉHO FONDU
Za prvních 5 měsíců letošního roku jsme se na Správě bytového fondu města Stochov věnovali celé řadě činností. Prováděli jsme pravidelné opravy, jako jsou výměna vnitřního vybavení v bytech, havarijní opravy přípojek do domů, proplachy kanalizací, opravy ve volných bytech.
Byla provedena plošná deratizace či běžná desinsekce. Od počátku roku jsme vyřídili 570 žádostí o opravu a dále byla vyplacena celá řada
příspěvků nájemcům na rekonstrukce bytů. Celkem 23 bytů má nově vyměněno stoupací rozvody vody a odpadu. V bytových domech na
Mírovém náměstí jsou osazeny samozavírače na vstupních dveřích. Ve třech volných městských bytech proběhla výměna rozvodů elektroinstalace a bylo vyzděno jedno bytové jádro. Také bohužel muselo dojít k exekučnímu vyklizení jednoho z bytů. V současné době se pracuje
na dokončení vyúčtování služeb a pracujeme na vyplácení přeplatků nájemcům.
Aktuálně připravujeme pro další měsíce demontáž, v současné době již nevyužívaných, komínových těles na blocích E a D (ul. Sokolovská). Dojde také na výměnu již nevyhovujících arkýřových oken v půdních bytech (celkem 21 ks). V nejbližších dnech se rozběhnou práce
spojené s výměnou oken a vstupních dveří ve společných prostorách v celkem 9 bytových domech. U bloků 10 a 11 (ul. Jaroslava Šípka
320 – 322 a 323 - 325) dojde po provedení zateplení objektu k výměně poštovních schránek, výměně zvonků a obnovíme také osvětlení
společných prostor. Na začátek podzimu plánujeme výměnu osvětlení a novou výmalbu ve společných chodbách bloků 100 a 102 (U Stadionu 376 - 379 a 380 - 383). V období po letních prázdninách bude také realizována výměna stávajících vodoměrů za měřidla s dálkovým odečtem (celkem 8 bytových domů).

A protože se blíží letní měsíce, přeji vám touto cestou příjemné prožití dovolených, odpočiňte si, načerpejte nové síly
a užívejte klidu se svými nejbližšími. Dětem přeji fajn prázdniny se spoustou zážitků.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města

OBYVATELKY DPS
Týden jsme u nás, na dveřích DPS měli oznámení od Kamarádů Stochov, že v pátek 13. 4. 2018 v 16,15 hod. nás přijdou navštívit. Máme
si vzít s sebou dobrou náladu, protože oni si chtějí v naší společenské místnosti, s námi upéct máslové sušenky. (Elektrickou troubu nám
zakoupilo naše vedení města. Děkujeme). A tak se zvědavostí, obyvatelky DPS, je očekávaly. Vedoucí Zuzanka Černá a Lucinka Gombitová, v uvedenou dobu, spolu se svými svěřenci, dorazily. Bylo jich okolo 15. Ovšem, když jsme přišli ke společenské místnosti, byla zamčená
a nikdo z přítomných, klíče neměl. Vedoucí Zuzanka začala klíče shánět a hned bylo půl hodiny zpoždění. Ale potom bylo už všechno dobré.
Kamarádi si sedli mezi nás, vedoucí rozdaly ingredience, začalo vážení a dělání těsta, válení a vykrajování. Ta dobrá nálada se s dětmi skutečně dostavila. Děti byly ukázněné a taky moc šikovné, a to i kluci. Vykrájely takových tvarů, že je vedoucí nestačily péct. Obdivovaly jsme
je, jak si navzájem pomáhaly a ochotně si věci půjčovaly. Samozřejmě je i spolu s námi ochutnávaly a nevadilo jim, že byly ještě teplé. Bylo
to moc hezké a dobré zpestření pátečního odpoledne. Byl provoněný celý náš pečovatelský dům.
Moc děkujeme vedoucím Kamarádů, těm kteří jim pomáhají i dětem. Je obdivuhodné, že jejich vedoucí, je dokáže k takové činnosti přimět.
Jsou to děti od 7 do 15 let. Vážíme si toho, že pro nás obětovaly svůj volný čas. Přejeme jim šťastné dětství, ať se jim v životě daří a jsou
zdravé. Při zmínce, že u nás v DPS, máme elektrickou troubu s vařičem, bychom chtěly poděkovat našim pečovatelkám. Paní Monice Brodské, Jarušce a Ivance. I ony se nám věnují a spolu, ve společenské místnosti, vaříme a pečeme různé voňavé dobroty. A také vyrábíme
drobné dekorační ozdoby. Je škoda, že takových akcí, se nás málo zúčastňuje. Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se, s čím nás zase
překvapí.
Nashledanou obyvatelky DPS
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Městská policie Stochov a její program prevence

Stochovské ulice trpí znečištěním psími výkaly, přestože
v ulicích a parcích neustále přibývá odpadkových košů i stojanů
s igelitovými sáčky. Bohužel se stále najdou neukáznění majitelé psů, kteří po svých psech neuklízejí, přestože jim za to hrozí
vysoká pokuta. Aby se zlepšila situace ve městě, tak strážníci
kontrolovali pejskaře, zda dodržují pravidla vydaná obecně
závaznou vyhláškou města Stochov a mají své čtyřnohé svěřence zajištěné vodítkem. Dále strážníci u oslovených pejskařů
zjišťovali, mají-li svého psa řádně přihlášeného. Po ukončení
všech úkonů dostal každý z pejskařů igelitové sáčky na exkrementy.

Lidé co za volant nepatří

kriminality
Městská policie Stochov v rámci prevence kriminality uspořádala přednášku pro děti prvního stupně ze ZŠ Stochov a dále se zúčastnila třetího
ročníku “ DEN PRO PREVENCI “, který se konal ve sportovních areálech
města. Děti měly možnost si prohlédnout a
vyzkoušet vybavení,
které Městská policie
Stochov používá při své
náročné práci ( např.
odchytové pomůcky na
zvířata, donucovací
prostředky, balistické
ochranné prostředky,
AED defibrilátor atd..)
Na závěr si děti společně se strážníky zopakovaly základy dopravní
výchovy, základy první pomoci, jak postupovat při nálezu injekční stříkačky a jak se chovat při kontaktu s toulavým psem.

Přehnal to s alkoholem
Městská policie Stochov přijala oznámení, že v ulici Hornická u obchodu COOP se nachází muž, který leží na zemi a má okolo úst pěnu. Hlídka strážníků během dvou minut dorazila na místo události a zjistila, že
muž je pod vlivem alkoholu. Muž byl alkoholem natolik ovlivněn, že nebyl
schopen žádné komunikace a jen bezvládně ležel na chodníku. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, byla opilci poskytnuta první pomoc
v podobě stabilizované polohy a zavolána posádka záchranné služby.

Bezpečnost účastníků akcí
Několik strážníků Městské policie Stochov, jako každý rok, zajišťovalo
bezpečný pohyb účastníků sportovní akce Krušovického soudku a také
zajišťovali bezpečný pohyb účastníků Staročeských májů v Čelechovicích, tím že aktivně usměrňovali provoz na místních pozemních komunikacích.

Pokutování pejskařů

Motorizovaná hlídka strážníků zastavila vozidlo Škoda
Octávie v obci Čelechovice Stochov, při řešení přestupku bylo
zjištěno, že řidič zastaveného vozidla má vyslovený zákaz řízení. Po zjištění této skutečnosti si případ převzala PČR a pro
muže zde jízda skončila.
Motorizovaná hlídka strážníků zastavila vozidlo Škoda
Octávie v ulici Osvobození na úrovni Tesca, při řešení přestupku bylo jako v předešlém případě zjištěno, že řidič zastaveného
vozidla má vyslovený zákaz řízení. Případ si k šetření převzala
PČR a pro muže zde jízda skončila.
Motorizovaná hlídka strážníků s hlídkou PČR zastavila v ulici
Vodárenská u železničního přejezdu vozidlo Ford, u řidičky
zastaveného vozidla byl proveden test na přítomnost návyko-
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
OBLÍBENÉ SLUŽBY
SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, S.R.O.
Odvoz odpadu multikárou:
Potřebujete pomoci odvézt váš odpad
a bikramová vana je pro vás zbytečně veliká?
Nabízíme vám odvoz odpadu multikárou. Naši
pracovníci vám pomohou odpad naložit,
v areálu Technických služeb Stochov, s.r.o.
odpad vyloží a dále je zlikvidován. Cena této
služby je 300 Kč vč. DPH. Nutno připočítat
kilometry, které k vám ujedeme (18 Kč/ km vč.
DPH).
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.
V případě zájmu o tyto služby, kontaktuje
sl. Kláru Konopkovou na tel. čísle
602 331 359, dále pak na e-mail:
ts-stochov@seznam.cz

Sběrný dvůr
Od 1. 4. 2018
začal pravidelný
sběr velkoobjemového odpadu do přistavených sběrných
kontejnerů. Sběr se
koná každý týden,
a to v těchto dnech 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. 2018 je v areálu sběrného dvora přistavená bikramová vana na bioodpad. Občané města Stochova zde mají
možnost bezplatně tento bioodpad uložit. Do
bioodpadu patří veškerá zeleň, a to např.
větve ze stromů, tráva, listí, zbytky rostlin.
Dále i spadané ovoce, zbytky zeleniny, slupky
z brambor apod.
Upozorňujeme občany města Stochova, že
počínaje měsícem květnem 2018 bude po
celém městě probíhat postřik totálním herbicidem. Proto prosíme o zvýšenou pozornost při
procházkách s malými
dětmi a při venčení
vašich mazlíčků. Postřik bude probíhat
během celého léta, tj.
do srpna 2018.

ÚKLID ,,RYBNÍKA“
Jako každoročně pracovníci Technických
služeb Stochov, s.r.o. provedli vyčištění rybníka, který se nachází v Honicích. Rádi bychom
poděkovali hasičům z Hasičské záchranné
stanice ve Stochově za jejich pomoc
a ochotu právě při čištění.

KVĚTINÁŘSTVÍ TS STOCHOV, s.r.o
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
V průběhu celého týdne od 25. 6. 2018 do
29. 6. 2018 pro vás bude připraven velký
výběr řezaných i hrnkových květin, kterými
potěší vaše ratolesti své paní učitelky, pány
učitele, profesorky a profesory. Samozřejmě
pro vás máme
i spoustu krásných
dárečků, kterými zazáříte. Již nyní přijímáme
objednávky.

V pátek, dne 29. 6. 2018 pro vás
budeme mít otevřeno o hodinu
dříve, a to od 7,00 hod.
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
POZOR! Měníme PRÁZDNINOVOU
pracovní dobu.
Od 1.7.2018 bude otevřeno v těchto
časech:
!!! Od 21. 7. 2018 do 12. 8. 2018 je
obchod UZAVŘEN !!!
Znovu otevíráme dne 13. 8. 2018,
a to v těchto dnech a časech:
PO – PÁ: 8,00-12,00h
12,30h – 17,00h
SOBOTA:
po dobu prázdnin ZAVŘENO
NEDĚLE: ZAVŘENO
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.
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV

DUBEN 2018 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
5.- 6. 4.
V tyto dny se ve škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
6.- 7. 4.
Zápis dětí do 1. tříd ZŠ proběhl tradičně v pátek odpoledne a sobotní dopoledne. Letos
se k zápisu dostavilo 53 dětí, z toho o odklad požádalo 10 žáků.
9. – 12. 4. Na naší škole se konala sběrová akce starého papíru – sesbíralo se 24 tun. Utržené
finanční prostředky budou využity na dopravu žáků na soutěže a odměny pro žáky.
10. 4.
Chlapci z 4. a 5. tříd se zúčastnili okresního kola ve vybíjené.
12. 4.
Městskou knihovnu navštívily 2.třídy.
Také děvčata z 4. a 5. tříd sehrála okresní kolo v turnaji ve vybíjené v Kladně.
14. 4.
Žáci naší školy s p. uč. Zieglerovou, Macákovou a Holanovou se zúčastnili akce
„Ukliďme Česko“.
16. 4.
Třída 4.B vyjela na dopravní hřiště do Kladna, kde si prakticky všichni žáci vyzkoušeli
znalost dopravních předpisů včetně značek.
17. 4.
Preventivní program na téma „Bezpečný internet a kyberšikana“ absolvovali žáci 5.roč.
Žáci 1. a 2.roč. shlédli divadelní představení „Káťa a Škubánek“ v DK ve Stochově.
Žákyně 8.roč. se zúčastnila okresního kola MA olympiády v Kladně.
18. – 19. 4. V Městské knihovně proběhlo „Pasování na čtenáře“. Žáci 1. ročníku přesvědčili všechny
přítomné, že už umí číst.

MÍSTNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE VE STOCHOVĚ
SPOLU S PARTNERY SI VÁS DOVOLUJE
POZVAT NA
„POSEZENÍ S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ“
10. ČERVNA 2018 OD 14:00 -18:00
DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A K POSLECHU
HRAJE PAVEL BĚLOUŠEK
TOMBOLA VÍTÁNA

VSTUP 50,-KČ
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KAMARÁDI STOCHOV
V sobotu 12. 5. 2018 proběhl první ročník Celé Česko čte dětem - Svět
fantazie. Patronkou a hlavním hostem byla paní Dáda Patrasová, která četla
knížku Z deníku kočičky Ťapičky. Čtení dvě rozproudila paní starostka Mgr. Bec
h
e
r
o
v
á
a místostarosta Ing. Foršt - Pejskem a kočičkou. Poslední čtení se nemohl zúčastnit Jiří Štraub, a tak nám přišly předčítat pracovnice Městské knihovny Stochov paní Daniela Elicerová s kolegyní paní Vendulou Ježilovou. Potom jsme se setkali
s Machem a Šebestovou v podání paní vychovatelky Martiny Navrátilové a paní

účitelky Radmily Ctiborové. Účastnilo se 27 dětí a rozdalo se 16 knížek a mnoho dalších cen. Součástí „Čtení“
bylo také vyrábění záložek do knih. Akce se moc povedla a všichni se bavili. Čtěte dětem alespoň 20 minut denně.
Děkujeme sponzorům Knihcentrum.cz, Kosmas.cz
a ZŠ Stochov za darované knihy. Těšíme se na vás na
našich akcích.

ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
jelikož topná sezona 2017/2018 dospěla ke svému konci a do dalšího období již nebylo možné z důvodů zpřísnění emisních limitů počítat
s dalším využitím uhelné kotelny K353, nastává období její likvidace a příprav k její celkové rekonstrukci. Uhelná kotelna K353 ukončila svůj
běžný provoz 11. května 2018. Po tomto datu je teplo do systému zásobování tepla dodáváno z plynové kotelny PK1 a předpokládáme
opětovné spuštění již, nově a ekologicky, zmodernizované kotelny K353 v průběhu topné sezony 2018/2019. V současné době probíhá
likvidace stávající technologie, kterou provádí odborná firma. Zahájení rekonstrukce je plánováno na začátek června, kdy budou zahájeny
stavební úpravy stávajícího objektu kotelny, které budou plynule přecházet na instalaci nové technologie, která do budoucna uvažuje se spalováním biomasy, konkrétně dřevní štěpky. O průběhu této rekonstrukce vás budeme i nadále informovat.
Závěrem tohoto příspěvku bychom vás chtěli požádat o toleranci a pochopení, kdy při demoličních a stavebních pracích bude nasazená
strojová technika a po celou rekonstrukci je nutno počítat se zvýšenou hlučností a prašností v blízkém okolí. Z tohoto důvodu se budeme
snažit omezit tyto činnosti na pracovní dny a do standardní pracovní doby (tedy Po – Pá 7.00 – 16.00), abychom vás tímto mnoho neobtěžovali. Děkujeme a přejeme příjemné prožití letních prázdnin a dovolených.
Za ITES spol. s r.o. - Ing. Tomáš Seidl, ředitel společnosti

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Městskému úřadu ve Stochově a paní starostce za přání k našim narozeninám.
Eva a Karel Červinkovi
Děkuji městskému úřadu a paní starostce za blahopřání k mým narozeninám.
Josef Lakota
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za přání a dárek k 80. narozeninám.
Jana Kohoutová
Děkuji MÚ Stochov, místní organizaci ČČK i svazu tělesně postižených a všem přátelům a
známým za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.
Božena Háblová
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za přání k mým narozeninám.
Jan Piskor, DPS
Děkujeme Policii ČR ve Stochově, na Kladně i ve Slaném za záchranu naší dcery Marcely
Lucie.
Petr Vlasák

VZPOMÍNKA
Nezapomeneme na naši Evičku
Hruškovou, která nám odešla 4. 6. 2012.
S tichou vzpomínkou celá rodina
a manžel Vláďa
Dne 10. června 2012 nás opustila naše
milovaná maminka, babička, prababička
a tchýně paní Hana Šindelářová.
Stále vzpomínáme dcera Hana s rodinou

Stránka 8

NAŠE MĚSTO STOCHOV

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Družecká šlápota se opět vydařila
Krásné sobotní slunečné počasí 19. 5. 2018 přilákalo do Družce
opět velký počet turistů a cyklistů z celé naší republiky. Pořadatelům,
obci Družec, škole, volejbalistům a KČT Stochov je třeba poděkovat
za tuto vzorně připravenou nádhernou akci. Velké uznání a poděkování však patří manželům Palkovým za přípravu tras a organizaci celé
akce. Turisté si mohli vybrat jednu z pěti tras a to dlouhých čtrnáct,
osmnáct a dvaadvacet kilometrů, cyklisté pak mohli ujet pětadvacet a
nebo šedesát kilometrů. Místostarostka obce Družec a členka KČT
Stochov paní Marie Pálková s manželem připravila trasy do míst
v půvabném údolí Kačáku, kde vlastně tento pochod začínal. Turisté
si toto místo pochvalovali, šlo se převážně po lesních cestách a velmi
dobře značených, nikdo nebloudil. Na nejkratší čtrnáctikilometrové

trase bylo připraveno, hlavně pro děti, sedm pohádkových kontrol,
kde si mohly zasoutěžit. Za snahu jim byla udělena odměna
v
p o d o b ě
o v o c e
a sladkostí. Tu jim předaly různé pohádkové bytosti, jako například
vodník, Křemílek a Vochomůrka, Jeníček s Mařenkou, ježibaba.
Celkem se Družecké šlápoty zúčastnilo 533 turistů, a to 473 pěších
a 60 cyklistů. V cíli každý obdržel diplom, různé upomínkové předměty a špekáček, který si na ohýnku mohl každý opéci. Při kapele,
která zde vyhrávala zde bylo příjemné posezení.
Turistika je sport pro každého, kdo se těší do přírody a poznává rád různé památky. A proto vás KČT zve na všechny své
pořádané akce.

DEN PREVENCE KRIMINALITY
Ve středu 16. 5.
2018 se uskutečnil
již třetí ročník
akce Den pro
prevenci, kterou
tradičně pořádalo
Město Stochov ve
spolupráci s komisí Prevence kriminality města Stochov. Hlavním
cílem bylo představit veřejnosti složky Integrovaného záchranného systému. Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný program.
Preventivní akci zahájila starostka města Stochova Mgr. Miloslava
Becherová, která přivítala zástupce Policie ČR, Městské policie Stochov,
HZS Středočeského kraje, Rychlé záchranné služby Středočeského
kraje. Dalšími účastníky byly Celní správa ČR, Technické služby Stochov, BESIP, EKO-KOM, Střední škola služeb a řemesel Stochov.
Jako největší komplikace skvěle připravené akce se již od rána ukázalo deštivé počasí, které ale nedokázalo odradit velké množství zájemců.
Ti kdo přišli, určitě nelitovali.
K vidění byly ukázky z činnosti všech přítomných složek, největší zájem byl již tradičně o policejní a hasičskou techniku, práci psovodů, pyrotechniku, jízdní policii. Bylo možné si vyzkoušet trenažér jízdy a nárazu, seznámit se s prvky sebeobrany, poučit se o poskytování první pomoci.

Nově se na Dni pro prevenci prezentovala celní správa, která
měla stanoviště ve Sportovní hale. K vidění zde byly například
padělané výrobky, zájemci využili trenažér střelby, obdivovali
RC modely. Obohacením programu byla účast žáků Střední
školy služeb a řemesel Stochov, kteří prezentovali svoji zručnost
i vědomosti. Pracovníci oddělení Prevence Police ČR se zabývali prevencí kriminality mládeže, majetkovou trestnou činností,
věnovali se ochraně seniorů, ale především se zabývali prevencí v oblasti drog a jiných návykových látek. Policie ČR zde také
oslovila potenciální zájemce o policejní práci.
Pokud se za třetím ročníkem Dne pro prevenci ohlédneme,
můžeme konstatovat, že i přes nepřízeň počasí přišlo mnoho
zájemců a bohatý program se setkal s velmi kladným ohlasem.
Za Komisi prevence kriminality Mgr. Petr Paták, DiS.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky
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ŠACHY STOCHOV
Medaile nám utekla o pověstný chlup
V sobotu 12. 5. 2018 se účastnil náš junior
ze Šachového oddílu Stochov Vojtěch
Švarcbach „Velké ceny města Buštěhradu
2018“. Ve skupině starší žáci se účastnilo

28 hráčů. Hrálo se sedm partií s tempem
2x25 minut na jednu partii. První dvě partie,
ač byla hra dlouho vyrovnaná, nepřinesly pro
Vojtu kýžené body. Ve třetí partii se konečně
štěstí přiklonilo na stranu našeho hráče
a následovala výhra ve třech po sobě jdoucích partiích. Kde v celkově páté partii se
podařilo odolat silnému útoku v zahájení,
ubránit se, včetně otočení hry ve svůj prospěch a s výsledným úspěšným matovým
útokem na krále soupeřky. Do šesté partie
nastoupil Vojta proti o hodně silnějšímu soupeři. Tam se mu moc nedařilo a v koncovce
dokonce stál na prohru. Jako zázrakem se
mu podařilo najít tah věží, kterou soupeř byl
nuceně brát a protože Vojtův král stál
v patovém postavení, podařilo se hru zremizovat a Vojta získal půl bodu. Po šesti partiích

měl Vojta 3,5 bodu a poslední sedmou
partii s převahou vyhrál, tím získal
poslední bod a končil s 4,5 body
se sedmi možných. V celkovém hodnocení z 28 hráčů skončil na pěkném
devátém místě, dokonce ve své věkové
skupině H14 obsadil čtvrté místo, kde
bronz mu utekl o pověstný chlup, kdy
jako třetí skončil právě soupeř,
se kterým v šesté partii remizoval, ale i
při stejném bodovém zisku 4,5 bodu
měl soupeř lepší pomocné hodnocení.
Není bez zajímavostí, že oba soupeři, s
kterými Vojta ztratil po jednom bodu,
skončili v celkovém hodnocení až za
ním. Škoda těch dvou bodů, příště
snad Vojta přiveze do Stochova medaili.

Ze čtvrté partie, Vojta Švarcbach sedí na levé straně.

TENISOVÝ KLUB STOCHOV
Okresní přebor mladšího žactva
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal ve dnech 14. – 15.dubna 2018 Okresní přebory
mladšího žactva pro okresy Kladno a Rakovník. Přeborníkem okresu Kladno a Rakovník
se stali Marek Přistoupil /SK Tenis Kladno/, když ve finále zvítězil nad Jakubem Mitsem /
TK Stochov/ 6:2, 6:4. Přebornicí okresu Kladno a Rakovník se stala Tereza Brožková /
Open Tennis Club/, když ve finále přehrála Zitu Hajšmanovou /TK Tenísek Buštěhrad/
6:0, 6:0. Ve čtyřhrách se z vítězství radovali Marek Přistoupil s Martinem Klokovem /oba
SK Tenis Kladno/ a Tereza Brožková s Annou Mottlovou /obě Open Tennis Club/.

Okresní přebory dospělých
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal ve dnech 21. – 22.dubna 2018 Okresní přebory
v kategorii dospělých pro okresy Kladno a Rakovník. Přeborníkem okresu Kladno a Rakovník pro rok 2018 se stal Tomáš Zajíc /LTC Slovan Kladno/, když ve finále zvítězil nad
Radkem Dlouhým /TK Stochov/ 6:4, 6:1. Semifinále: Radek Dlouhý – Tomáš Velc /TK
Stochov/ 6:3, 4:1 scr., Tomáš Zajíc – Michal Paták /TK Stochov/ 6:0, 6:0. Ve čtyřhře se
z vítězství radovali Radek Matoušek, Roman Žák /oba TK Stochov/, když ve finále po boji
udolali další domácí pár Michal Paták, Tomáš Velc 4:6, 7:6, 1.0.
Přebornicí okresu Kladno a Rakovník se stala Barbora Obytová /LTC Slovan Kladno/,
když ve finále přehrála Lucii Votavovou /LTC Slovan Kladno/ 6:0, 6:1. Ve čtyřhře se
z vítězství radovaly Magdaléna Škachová, Lucie Votavová /obě LTC Slovan Kladno/.
Roman Klusák, prezident klubu

DK STOCHOV
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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

J. Kindl
312/658202
606/823732

M. Vodička
312/651893
602/332279

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

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.

oprava karoserie včetně laku, plnění
klimatizace, čistění ozonem,
příprava + zajištění STK, mytí +čištění
interiéru vozu, prodej náhradních
dílů + AKU baterie, zajištění pneuservisu
+ uskladnění pneu

Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)

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:

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 23. května 2018 se uskutečnilo slavnostní přivítání občánků mezi občany města. Paní starostka, Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města Stochova 1 chlapečka a 3 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jana Damiána Jakla, Beátu Slavíkovou, Michaelu Kaňovou a Emmu Vikovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

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

Beáta Slavíková
Michaela Kaňová

Jan Damián Jakl

Emma Viková

DŮM KULTURY

