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zdarma
Nejdůležitější body:

 Střední škola služeb
a řemesel Stochov
 Město podporuje talenty
 MAS Svatováclavsko, z.s.
 Sportovní areály města
Stochov

REDAKCE NMS PŘEJE DĚTEM
HEZKÉ SLUNEČNÉ PRÁZDNINY
A VŠEM ČTENÁŘŮM

Uvnitř tohoto vydání:

PŘÍJEMNOU DOVOLENOU
MO ČSSD přeje všem občanům
krásné a pohodové prožití prázdnin
a dovolených.
Za MO ČSSD Stochov
předsedkyně Mgr. M. Becherová
starostka města
Přejeme vám všem krásné slunné léto
prožité v klidu a bez starostí, ať už doma
či v zahraničí…
Za hnutí PRO ROZVOJ STOCHOVA
Ing. Roman Foršt
místostarosta města

Místní sdružení ODS Stochov
přeje všem občanům
příjemné prožití letních
prázdnin a dovolených.
Roman Klusák
tajemník městského úřadu

Program DK
Posvícení

2

Střední škola služeb
a řemesel Stochov

3

Střední škola služeb
a řemesel Stochov
Spolek Čelechovice v
Čechách

4

Technické služby Stochov, s.r.o.

5

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov

6

Místní akční skupina Svatováclavsko, z.s.

7

Klub českých turistů
Poděkování
Vzpomínka

8

SAMS
TJ Baník Stochov

9

TK Stochov
ITES spol. s r.o.
MO STP Stochov

10

Inzerce

11

Vítání občánků
Galerie 90letých

12
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL
Jak se nám dařilo ve 2. pololetí, aneb řemeslo má ve stochovské střední škole zlaté, nejhůř stříbrné dno …
Pomalu se blíží konec školního roku 2017/2018 a my začínáme bilancovat. V oblasti odborného vzdělávání se opravdu nemáme za co
stydět. Mezi naše silné stránky, dle závěrů České školní inspekce, patří kvalitní výuka v praktickém vyučování, zajištění spolupráce se zahraničními smluvními pracovišti a partnerskými školami, které přispívá k rozvoji jazykových kompetencí a praktických dovedností, kvalitní materiální podmínky nejen v oblasti vybavení informačními technologiemi, ale i pro sportovní aktivity v domově mládeže.
Nejen tyto aspekty se snažíme dále rozvíjet. Nedocenitelný přínos pro rozvoj odbornosti a jazykových kompetencí má kvalitní a pro svou
profesi zapálený tým pedagogických pracovníků za účinné a obětavé spolupráce nepedagogů. Významnou roli hraje i fakt, že všichni naši
žáci první ročník studia absolvují ve vlastních, školních, dobře vybavených pracovištích odborného výcviku. Právě touto skutečností se může
pochlubit málokterá střední škola v regionu.
Všechno dohromady a k tomu zapojení kvalitních a kvalifikovaných odborníků z praxe, opravdových „mistrů řemeslníků“ přispělo k bohaté
„sklizni trofejí“ v posledních 4 měsících ve většině našich oborů vzdělání.
Jejich stručný přehled vám v následujících odstavcích předkládáme.
Stochovští kuchaři a jejich dvojnásobný úspěch
Po mnoha dnech intenzivního tréninku se vybraní žáci 2. a 3. ročníku oboru kuchař – číšník, zúčastnili 6. ročníku soutěže Makro HoReCa
Kuchařský pětiboj. Den „D“ nastal v pátek 13. dubna 2018, kdy šest žáků mohlo své nabyté dovednosti zúročit.
Zúčastnili se jednoho z regionálních kol soutěže v krásných prostorách Makro akademie v Praze-Stodůlkách. Naši žáci své síly poměřovali se
zástupci škol z Prahy-Čakovic, Pardubic a Teplic. Náplní pětiboje bylo dovednostní krájení zeleniny, vykostění kuřete a filetování pstruha.
Hodnoceny byly: výsledný čas, kvalita provedení a dodržování hygienických pravidel. Náš Jan Krško skončil v jednotlivcích na krásném
2. místě v konkurenci 24 soutěžících.
Po skončení všech regionálních kol o několik dnů později nás čekalo další skvělé překvapení. Naše soutěžní družstvo VYBOJOVALO
POSTUP DO CELOREPUBLIKOVÉHO FINÁLE, které se uskuteční v rámci mezinárodního veletrhu For Gastro první říjnový týden v PVA
EXPO Praze Letňanech. Tohoto úspěchu dosáhli naši žáci krátce poté, co přivezli stříbrnou medaili z III. ročníku soutěže mladých kuchařů,
cukrářů a číšníků Gastro Labe Děčín 2018.
Soutěž se odehrávala v příjemných prostorách Centra Pivovar. Byla rozdělena do třech kategorií – kuchaři, číšníci a cukráři.
V kategorii KUCHAŘ na téma „Vegetariánský hamburger“ příprava 4 porcí, v časovém limitu 30 minut, nás reprezentovali žáci 2. ročníku
kuchař-číšník David Trnka a Kristýna Tomanová.
Stochovští instalatéři postoupili do celorepublikového finále
Žáci oboru instalatér se zúčastnili odborné soutěže, jejímž pořadatelem a garantem je Cech instalatérů ČR v Českých Budějovicích.
Ve dnech 9. – 10. května se na tamním výstavišti sešlo 6 soutěžních družstev. Své instalatérské naděje a reprezentanty do boje vyslaly
Praha - Jarov, Benešov, Příbram, Humpolec, Česká Lípa a Stochov, za který soutěžili Šimon Danda (3. ročník) a Jakub Choc (2. ročník). Po
třídenním zápolení a měření sil nás čekalo velké překvapení v podobě stříbrné medaile s následným postupem do celorepublikového podzimního pražského finále.
Instalatéři se zúčastnili také Vědomostní olympiády, pořádané Cechem topenářů a instalatérů. Jakub CHOC z druhého ročníku se umístil na
výborném 12. místě, k postupu do republikového finále a umístění v první desítce mu chyběl jediný bod.
Bodovaly i kadeřnice!
Účast v soutěži Hair - Show v Neratovicích dne 16. 5. 2018 přinesla své ovoce i pro obor kadeřník.
SOŠ A SOU Neratovice pořádala u příležitosti 20. výročí založení školy soutěžní přehlídku účesové tvorby.
Naše kadeřnice soutěžila v kategorii „Divadlo současnosti“ spolu s dalšími 7 děvčaty. Porota byla rozdělena na tři části: odbornou, laickou a
žákovskou. Na 1. místě u odborné poroty se umístila kadeřnice z Ústí nad Labem, na 2. místě naše Nicol Soto. Laická porota hodnotila opačně. A tak Nicol až v autě cestou domů zjistila, že kromě oficiální stříbrné medaile si domů veze také laické zlato.
Také kadeřnice bodovaly podruhé. Začátkem 2. pololetí získala naše kadeřnice Jaroslava Lorencová 1. místo za pánský střih v pražské soutěži s mezinárodní účastí Koruna kreativity.
Na úspěch stochovských klempířů si už odborná veřejnost zvykla, ale každoroční vítězství nám nezevšedněla a stále znovu a znovu
si jich velmi vážíme!
Po stříbrném umístění v regionálním kole 21. ročníku soutěže odborných dovedností oboru středního vzdělání klempíř naši chlapci opět
postoupili do republikového finále.
Regionální české kolo soutěže již potřetí pořádala naše škola. Proběhlo pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, z pověření Cechu
klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a za podpory města Stochova.
Již dvanáctý ročník Mistrovství ČR v oboru klempíř se konal při příležitosti tradičního stavebního veletrhu na brněnském výstavišti. Soutěž probíhala ve dnech 25. a 26. dubna 2018 a naši školu reprezentovali žáci prvního ročníku Lukáš Víšek a David Drexler. Na zhotovení
soutěžního úkolu měli vyhrazený čas 12 hodin rozdělený do dvou dnů.
Letošního ročníku se celkem zúčastnilo 6 soutěžících družstev
z Prahy – Jarova, Valašského Meziříčí, Brna – Bosonoh, Jihlavy, Vyškova a ze Stochova.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 27. dubna 2018
v brněnském učilišti Bosonohy. Naše družstvo se umístilo na skvělém
druhém místě a znovu potvrdilo naši klempířskou kvalitu.
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL
Naši žáci si rádi zasportují!
K tomu poskytuje výbornou příležitost např. Přebor stavebních škol ČR v in line
bruslení!
Přebor pořádala naše škola již podesáté 15. května 2018 ve Sportovním areálu města
Stochova na místní in line dráze.
O svátku Žofie, která nám i letos přála a první dešťové kapky spustila až po vyhlášení
vítězů, se závodů zúčastnilo 5 chlapeckých a 5 dívčích družstev.
Naším reprezentantům se dařilo střídavě, Lucas Soto(800 m) a Týna Tomanová (2000 m)
vyhráli své disciplíny v soutěži družstev a oba shodně obsadili druhé místo v soutěži jednotlivců tzv. „Stochovská čtyřstovka“. Družstvo chlapců obsadilo třetí místo v soutěži družstev,
naopak děvčata, po loňském druhém místě, klesla letos až na místo páté. Ale co! Nemusíme vždy vítězit. Někdy stačí, když „ani nekápne“.
A co nás ještě do prázdnin čeká?
Erasmus + 2018 přeje našim gastrooborům i hotelnictví.
Dne 17. 6. 2018 odletí 4 žáci oboru Hotelnictví na ostrov Sardinie v Itálii do 4* hotelů. Budou zde provádět stáž a učit se práci v hotelu, na recepci, v kuchyni, restauraci nebo house
keepingu. To vše v anglickém jazyce a základech italštiny. Tato stáž je tříměsíční. Žáci tak
mají jedinečnou možnost nabrat cenné profesní a životní zkušenosti. Za svou práci obdrží
mj. evropské certifikáty.
Dne 2. 6. 2018 vyrazí zároveň 4 žáci oboru kuchař – číšník do Itálie do města Milano Maritima na měsíční stáž, opět do špičkového hotelu. Zde budou vykonávat stáž v kuchyni a
v restauraci. Naučí se připravovat typické pokrmy italské kuchyně, a to v prosperujícím
hotelu za plného letního provozu s využitím svých jazykových dovedností. Praxe bude probíhat jak v oblasti přípravy pokrmů, tak i při obsluze
náročné mezinárodní klientely. Evropské certifikáty jsou také samozřejmostí.
A do třetice, od 15. 9. do 22. 9. 2018 vyrazí do města Milano Maritima 6 učitelů na stáž do kuchařské školy a italských hotelů ve městě Cesenatico za účelem dalšího profesního růstu a prohloubení znalostí jazyků, jež následně využijí při výuce.
Věříme, že naše úspěchy hovoří samy za sebe. Zaměstnavatelé si žádají naše absolventy. Zástupci z Úřadu práce z Kladna se
k nám opakovaně vrací, aby se na vlastní oči přesvědčili, proč naši školu odborná veřejnost chválí.
A my, tj. tým zaměstnanců školy, nepřestáváme věřit, že žáci a rodiče nejen ze Stochova a okolí se rozhodnou pro kvalitu vzdělání
i za cenu dojíždění za ní.
Ing. Jaroslava Pichová ve spolupráci s vedoucími jednotlivých akcí

SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH
Čelechovická olympiáda 2018

Na 2.6.2018 připravil Spolek Čelechovice v Čechách sportovní akci „
Čelechovická olympiáda 2018 „. Olympiáda se konala na starém hřišti,
který spolek připravil tak, aby sportovní výkony byly co nejlepší. Zahájení
proběhlo v 15.00 hodin, kdy vběhla na hřiště předsedkyně spolku Bára

Bachurová se zapáleným olympijským ohněm. Slavnostně oběhla hřiště
a oficiálně prohlásila olympijské hry za zahájené.
Děti byly rozděleny do tří věkových kategorií. Závodily s plným nasazením v těchto disciplínách: vrh koulí, běh, sprint, plížení, jízda na koloběžce, pro nejmenší na odrážedle, překážkový běh, střelba.
Časy sportovních výkonů pečlivě zaznamenávali rozhodčí do připrave-

ných karet závodníků. Při vyhodnocování výsledků si děti krátily
čas vybíjenou. K občerstvení bylo připraveno pití, ovoce a grilované buřtíky. Následně probíhalo vyhlášení nejlepších
v kategoriích, kdy byly na stupních vítězů předány medaile

a ceny. Všichni zúčastnění dostali diplom a pár pamlsků. Krásné počasí přispělo k pohodě a perfektní náladě nejen sportovců,
ale i pořadatelů.
Na fotografie z olympiády se můžete podívat na stránkách
spolku: www.celechovice.eu, kde naleznete i program na další
akce.
Barbora Bachurová, vedoucí spolku
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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 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 probíhá
po celém městě 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“

Sběrný dvůr

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.

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

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

KVĚTINÁŘSTVÍ TS STOCHOV, s.r.o
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

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.
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
7/2018 bylo vydáno ve Stochově dne 9. 7.
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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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
MĚSTO PODPORUJE TALENTY

V květnu letošního roku vycestovala Naděžda Chrobáková (učitelka sólového zpěvu na zdejší
ZUŠ) na pěveckou soutěž do amerického Bostonu. Soutěže se zúčastnil také korepetitor Jan
Stojánek, který na ZUŠ ve Stochově působil 4 roky jako učitel hry na klavír.
Cestu bylo možno zrealizovat díky finančním nadačním příspěvkům, z nichž část darovalo město
Stochov z fondu paní starostky Mgr. Miloslavy Becherové. Za tento dar a podporu našeho města
oba účastníci velice děkují a poskytují pro stochovský zpravodaj krátký rozhovor, aby se podělili
o své dojmy a zkušenosti.
Jak jste se o této soutěži dověděli ?
Naďa Ch.: „Hledala jsem informace různě na internetu, na tuto soutěž jsem ale překvapivě narazila v mailové poště, kde mi zřejmě shodou okolností „spadla“ do spamu :), jak se někdy stává.
Šlo o CS Vocal Competition, jejímž pořadatelem je jeden z nejznámějších amerických časopisů
klasické hudby - Classical Singer Magazine. Zaujalo mě, že mohu v prvním kole soutěžit online –
bylo třeba připravit dvě “ live“ video nahrávky a umístit je na Youtube. Kdo by měl zájem je shlédnout, jde o Dvořákovu árii „Měsíčku na nebi hlubokém“ a o Verdiho árii „Merce, dilette amiche“.
O soutěži jsem řekla klavíristovi Janu Stojánkovi,
se kterým spolupracuji, a požádala ho o doprovod pro
nahrávku. Po nějaké době jsem dostala od pořadatelů
informaci, že jsem se dostala do druhého kola, které už
muselo být zpívané „live“.
Jaké jste získali zkušenosti ?
Naďa Ch.: Ke svému výkonu jsem druhý den obdržela
písemný komentář od všech porotců, což je jeden z
nejcennějších přínosů pro mě. Dále jsem měla možnost pracovat s významným manažerem oblasti operního umění a dovědět se tak spoustu důležitých věcí. Paralelně se soutěží běžely četné semináře na
nejrůznější problematiku klasického a muzikálového zpěvu, které vedli vynikající pedagogové amerických hudebních škol - to byla zkrátka radost a velké poučení to poslouchat. Příjemní a uvolnění
lidé, respekt, pohoda, upřímná chuť se dělit o poznatky a především opravdová a fundovaná znalost pěveckého "řemesla". Už teď mi "vrtá" hlavou, jak to udělám, abych příští rok jela třeba jen
poslouchat a „nasávat“ všechny ty zajímavé a inspirativní informace :).
Jan S.: „Zajímavou zkušeností pro mě byla přátelská a pohodová atmosféra, ve které se vše odehrávalo. Naprostá otevřenost a ochota podělit se o jakoukoli informaci, radu. Jako hostujícího korepetitora mě obzvlášť zaujal výkon ostatních korepetitorů, kteří v počtu asi tří nebo čtyř odehráli za
těch několik dní stovky árií (druhého kola se v několika věkově odlišných kategoriích účastnilo na
cca 800 zpěváků), často bez možnosti zkoušet s konkrétním zpěvákem. Přesto šlo vždy o perfektně
připravené výkony.
Co jste zpívala ve druhém kole ?
Oba: Byl to stejný repertoár jako v prvním kole, jen s tím rozdílem, že na obě árie bylo tentokrát jen 7 minut, tudíž jsem odzpívala celou
Verdiho árii a na požádání poroty pak árii Rusalky od druhé sloky až do konce.
Co dalšího jste v Bostonu absolvovali kromě samotné soutěže ?
Naďa Ch.: Jak už jsem se zmiňovala, zúčastnila jsem se pěveckých seminářů a tzv. AFE, což je
předzpívání před porotcem „jako naostro“ s jeho/její přímou zpětnou vazbou. Skvělá zkušenost.
Krásným zakončením pobytu byl náš malý koncert v rámci Mše svaté ve First Church of Christ
v městečku Lynn, který jsme měli možnost provést. Tady velké díky za vše skladateli Lukášovi
Olejníkovi.
Jan S.: Alespoň v rychlosti jsme si trošku prohlédli Boston :), měli možnost shlédnout výuku baletu v tanečním centru Dance Complex a kromě samotné soutěže jsme měli možnost vystoupit
v rámci mše svaté v kostele ve městě Lynn, což bylo velice příjemné zakončení celé naší cesty.
Byli jste v USA poprvé ? Jaký dojem to na Vás udělalo ?
Naďa Ch.: Do Ameriky jsem se podívala poprvé a byla jsem opravdu příjemně překvapená. Pobyt
v Bostonu, byť krátký, splnil má očekávání a moc doufám, že to nebylo naposledy, co jsem se do
USA vypravila.
Jan S.: V USA jsem byl poprvé, ale určitě se tam v budoucnu rád znovu podívám. Pro zajímavost a informaci přikládáme link soutěže k nahlédnutí:
https://www.classicalsinger.com/convention/competition/
S díky městu Stochov a paní starostce Becherové a se srdečným pozdravem Naděžda
Chrobáková a Jan Stojánek.
Děkujeme za rozhovor redakce NMS
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Za krásami Českého Švýcarska
Jak je již tradicí, také letos na jaře jsme si udělali výlet plný turistiky, zábavy a
dobré nálady. Dopoledne 24. května jsme vyrazili na čtyři dny obdivovat krásy
přírody v Českém Švýcarsku. O zajímavá místa nebyla nouze. Pokud nevíte, kam v
létě vyrazit, nechte se námi inspirovat.
Šestnáct turistů nelenilo a už cestou k penzionu v Jetřichovicích, kde mělo domluvené
ubytování, zastavilo v Úštěku. Naše kroky směřovaly nejdříve k místní židovské synagoze. Kdo se do tohoto severočeského města vydá, neměl by ovšem vynechat zajímavou
kuriozitu, takzvané ptačí domky. Jedná se o malé přístavky na skalní stěně, které svým
vzhledem připomínají vlaštovčí hnízda. Kdysi je postavila chudina, která neměla peníze
na život v centru.
Druhý den jsme se vydali k jetřichovickému skalnímu masivu, který si díky vytesaným pohádkovým postavám vysloužil název Trpasličí skála. Shlíželi na nás nejen
trpaslíci, ale také Sněhurka, což se líbí
především těm nejmenším návštěvníkům.
Je to proto ideální místo na výlet s dětmi.
Pokud chcete, stejně jako my, otestovat
svou fyzičku, vydejte se na místní vyhlídky,
z nichž nejznámější, Mariina skála, nese
jméno po kněžně Marii Anně Kinské. Skalnatý vrcholek, z nějž jsme obdivovali tamní
panoramata, doplňuje Vilemínina stěna a Rudolfův kámen.
Z Jetřichovic jsme třetí den našeho výletu jeli autobusem do Hřenska, kde se nacházejí soutěsky, jejichž historie sahá až do druhohor. Vzhledem ke své nedostupnosti byly před dávnými
časy označovány jako Konec světa. Oblast je zpřístupněná až od konce 19. století a od té
doby se těší velké oblibě turistů. Mezi soutěskami jsme se projeli na loďkách, poté se část z
nás vydala k Pravčické bráně (nejznámější skalní útvar v Česku) a túru jsme zakončili v Dolském mlýně. Ten je znám především milovníkům pohádek. Bořivoj Zeman zde natáčel Pyšnou
princeznu a režisér Miloslav Šmídmajer zase Peklo s princeznou. První pohádka se natáčela také nedaleko Kamenického Šenova, kde se
nachází známá Panská skála, která připomíná píšťaly varhan. Proto se čedičovému útvaru lidově říká Varhany. Právě zde byla naše poslední zastávka. Poté jsme se vydali zpátky do Stochova s hlavou plnou krásných vzpomínek a zážitků nejen z národního parku.
Autor: KČT Stochov

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji touto cestou za blahopřání k mým narozeninám paní starostce MÚ Stochov
Mgr. Miloslavě Becherové, Komisi pro mládež a seniorů, přátelům a kamarádům.
Miloslav Maxa
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za přání k narozeninám.
Ivana Rejzková
Děkuji MÚ Stochov, Svazu tělesně postižených a všem přátelům a známým za blahopřání
a dárky k mým 80. narozeninám.
Pavla Koptová
Děkuji městskému úřadu a paní starostce za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Arnošt Polák

PODĚKOVÁNÍ Z DPS

Nedovedli jsme si představit, že i nám seniorům v Domě s pečovatelskou službou ve Stochově bude popřáno krásné prožití prázdnin. A ono se to skutečně stalo. V pátek 22. června
odpoledne, nám je přišli popřát žáci Základní školy ve Stochově, kteří po vyučování navštěvují
družinu. Paní učitelky s nimi nacvičily pásmo her a písniček, kterými nás zavedli, jak do pohádek, tak i jak žijí duchové. Všem děkujeme za příjemně prožité odpoledne. Přejeme jim též
krásné prožití prázdnin, plné jen samých pohodových zážitků.
Obyvatelky DPS

VZPOMÍNKA
Dne 24. srpna 2017 nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Antonín Vilda. Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi.
L. Vildová a rodina
Dne 6. července již uplyne 25. let co nás
navždy opustil pan Josef Aichmann. Stále
vzpomínají manželka a děti. Kdo jste ho
znali vzpomeňte s námi.
Děkujeme
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Také v tomto roce 2018/2019 bude sportovní hala řádně obsazena nejenom místními sportovními kluby, ale i ostatními kluby ze
Středočeského kraje. V měsíci červnu 2018 proběhl losovací aktiv
florbalu, kde jsme byli úspěšní při obsazování termínů na hlavní
sezónu. Potvrzenou máme také účast futsalových soutěží, které se
u nás konají již několik let. Pokud zvažujete i vy, že byste rádi využili halu v hlavní sezóně od září – dubna 2018/2019, určitě neváhejte si již teď domluvit volné hodiny v týdnu či o víkendu, kterých
už moc nezbývá.
Dále vám oznamujeme termín plánované letní odstávky sportovní haly, viz níže

Dětská hřiště ve městě
Ve městě probíhají pravidelné týdenní vizuální prohlídky dětských hřišť pod správou SAMS. Na jednotlivých hřištích jsou často při kontrolách doplňovány základní věci (šrouby aj.), které jsou
bohužel veřejností odcizeny. Dětská hřiště jsou pravidelně upravována, aby splňovala požadované normy. Nyní pracujeme např.
na zlepšení podmínek sportovního povrchu v Čelechovicích, kde
byl dosypán jemný štěrk a následně uválcován. V ulici V Srní, kde
se nachází další hřiště, bude opravena v nejbližší době pružinová
houpačka odbornou firmou. Opravy také neminou dětské hřiště U
Stadionu, kde plánujeme instalaci nové lanové dráhy, díky které
by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti herních prvků. Na hřišti pro
neregistrované sportovce chceme udělat nové lajnování betonového povrchu a viditelné označení basketbalových košů. Do dalšího období zamýšlíme renovaci původních dětských hřišť, pořízením nových a hlavně poučných herních prvků (interaktivní tabule
pro děti a další praktické herní prvky). Je tedy na co se těšit. Za
sportovní areály vám a hlavně dětem přejeme příjemné prožití
letních prázdnin.

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

TJ BANÍK STOCHOV
Ukončení jarní části sezóny
2018
Mladší přípravka

Naši nejmenší fotbalisté se v pátek 15. 6.
2018 rozloučili s jarní částí sezóny
a pozvali si své rodiče, aby předvedli, co se za
dobu jejich účinkování v našem klubu naučili.
Před samotným utkáním s rodiči byli všichni
hráči obdarováni za dobrou reprezentaci klubu
i města Stochova.
Dále byli vyhlášeni nejužitečnější hráči celé
sezóny, tím se stali Adam Vašíř a nejlepší
střelec mladší přípravky s 27 brankami Daniel

Šesták.
Přípravka podávala
celou jarní část sezóny
dobré výkony, 7 výher, 2
výhry na pokutové kopy,
8 proher a se skóre 68 :
84.
Poděkování patří starostce města Stochova,
paní M. Becherové
a tajemníkovi městského
úřadu, panu R. Klusákovi,
panu F. Štětinovi a panu
K. Pražákovi za poskytnutí cen.

Dorost
Dorost byl ze všech mužstev
klubu nejúspěšnější, z podzimního 7. místa se po posledním
utkání posunul na 3. místo, a
to byli někteří hráči dost vytíženi, protože sehráli utkání i
za dospělé.
Kategorii dorostu chceme
přihlásit i v nové sezóně 20182019, ještě nevíme, zdali se

povede OFS vůbec kategorii obsadit,
jelikož v této sezóně muselo dojít ke
sdružení tří okresů. Veškeré informace
se dozvíme na losovacím aktivu dne
15. 7. 2018.
Nadále hledáme nové fotbalové
talenty ročníků 2002 – 2008. Informace pro případný zájem můžete zasílat na banik.stochov@seznam.cz.
František Štětina, předseda oddílu
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV
V Tenisovém klubu Stochov probíhaly v měsících květnu a červnu
mistrovská utkání soutěží družstev všech věkových kategorií.
„A“ družstvo dospělých hrálo v Krajské soutěži II. třídy a po loňské
úspěšné sezóně, kdy družstvo skončilo na 3.místě, se očkem pokukovalo po ještě lepším výsledku. Družstvo postupně zdolalo na kurtech soupeřů LTC Rudná „B“ 7:2, TK Pbtisk Bohutín 5:4, LTC Rakovník 7:2, a na
domácích dvorcích Lokomotivu Beroun „B“ 7:2, SK Mělník „B“ 8:1, LTC
Beroun 5:4 a Sokol Buštěhrad „A“ 6:3. A tak bez jediného zaváhání „A“
družstvo dospělých v sestavě Roman Žák, Radek Dlouhý, Tomáš Velc,
Michal Paták, Jaroslav Franc, Radek Matoušek, Beáta Albertová, Magdaléna Škachová a Michaela Kyrych slavilo POSTUP do Krajské soutěže I. třídy. GRATULUJEME.
„B“ družstvo dospělých po sestupu do Krajské soutěže IV. třídy mělo
za cíl návrat zpět do Krajské soutěže III.třídy. Bohužel po dvou porážkách s TK Tenisek Buštěhrad „A“ 4:5 a s TK Lány 3:6, skončilo „B“ družstvo dospělých v sestavě Roman Klusák, Karel Klusák, Vladislav Jurgovski, Martin Kunkela, Radek Matoušek, Marek Lhotský, Jaroslav Franc,
Sabina Rubešová, Olga Bartůňková a Jaroslava Klusáková na konečném 2.místě.
„C“ družstvo dospělých v sestavě Petr Paták, Michal Pejša, Michal Milfait, Michal Ulman, Richard Kos, Martina Kouřilová, Michaela Kyrych
a Andrea Patočková s jednou výhrou nad TK Tenisek Buštěhrad „B“ skončilo v Krajské soutěži IV. třídy na 7.místě
Družstvo dorostu hrálo Krajskou soutěž III. třídy, a v sestavě Radovan Kožušník, Richard Kos, Daniel Brokl, Mikoláš Zíka, Tobiáš Jurgovski,
Róza Bennett a Karolína Zaňková skončilo s jednou výhrou nad LTC Beroun „B“ na 7.místě Krajské soutěže III. třídy.
Družstvo staršího žactva nastupovalo v Krajské soutěži III.třídy od začátku soutěže se zdravotními problémy. Během soutěže se zranili
3 hráči základní sestavy, a tak družstvo doplňovali hráči mladšího žactva. I tak se družstvu v sestavě Tobiáš Jurgovski, Jakub Klusák, Tomáš
Starý, Ondřej Müller, David Pergl, Jakub Mits, Marek Klusák,
Petr Kříž, Eva Tománková, Stela Reitmaierová a Adéla Novotná podařilo dvakrát zvítězit, a to nad LTC
Rudná a 1.Vestecká sportovní. Družstvo nakonec skončilo
na celkovém 6.místě Krajské soutěže III. třídy.
Družstvo mladšího žactva po věkové obměně nastupovalo
v Krajské soutěži III. třídy v sestavě Jakub Mist, David Pergl,
Lukáš Klusák, Petr Kříž, Jan Kohout, Adam Kohout, Adéla
Novotná, Lucie Pavlíčková a Lucie Müllerová. Družstvu se
dařilo a postupně zdolalo SK Žalov 6:3, Tenisek Buštěhrad
6:3, TK Lány 8:1, LTC Slaný 5:4, SK Tallent 13 Rakovník 6:3
a LTC Slovan Kladno „B“ 9:0. V konečné tabulce družstvo
mladšího žactva skončilo bez porážky na 1.místě a slavilo
POSTUP do Krajské soutěže II. třídy.
Družstvo babytenisu, nastupovalo v Memoriálu Z. Kocmana
v sestavě Sára Šafářová, Ema Šafářová, Nikol Majchráková,
Michaela Majchráková, Jan Kouba, Adriana Krejzarová
a Marek Loskot. S vítězstvími nad SK Tenis Kladno a LTC
Rakovník družstvo skončilo na 7.místě.
Roman Klusák, prezident TK Stochov

MO STP STOCHOV
Svaz tělesně postižených, místní organizace Stochov,
pořádá dne 23. srpna 2018 zájezd do Veltrus a máme
ještě několik volných míst v autobuse. Případní zájemci
o tento zájezd se mohou přihlásit každý čtvrtek
o 13,00 do 15,00 hod. v šatně Kulturního domu (vchod
ze zadní strany kina). Přibližná cena 200,-Kč, včetně
vstupného do zámku.
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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

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

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)

HLEDÁM ŽENU NA CENTRÁLU TAXISLUŽBY NEJLÉPE DŮCHODKYNI.
PRÁCE V SEDĚ V TEPLE. Tel.: 602 303 540, Eva Podpěrová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 20. června 2018 se uskutečnilo slavnostní přivítání občánků mezi občany města. Pan místostarosta, Ing. Roman Foršt, přivítal mezi občánky Města Stochova 2 chlapečky a 2 holčičky (jména uvádíme
se souhlasem rodičů): Ondřeje Vševida, Jana Šmause, Sabinu Šůrovou a Elišku Jelínkovou. Všem ještě
jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Ondřej Vševid

Sabina Šůrová

Jan Šmaus
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Eliška Jelínková

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci květnu 2018 oslavil 90. narozeniny pan František Novotný
a v měsíci červnu 2018 oslavil 91. narozeniny pan Václav Koula. K těmto
významným životním jubileím jim byly popřát starostka města, Mgr. Miloslava Becherová a Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory. (Výše jmenovaní souhlasili
se zveřejněním
svých fotografií, včetně jmen
a
příjmení
v
měsíčníku
Naše
město
Stochov).
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

