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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020
Slavnostní den, pro celkem 41 prvňáčků, proběhl v pondělí, 2. září
2019, v ranních hodinách, na prostranství před hlavní budovou Základní
školy Stochov. Malé školáčky do nového školního roku přišlo přivítat také
vedení města v čele se starostou, Ing. Roman Forštem a paní
místostarostkou, Mgr. Miloslavou Becherovou.
Přejeme všem školákům mnoho úspěchů do nového školního roku.
Zároveň přejeme rodičům, pedagogickému sboru a nepedagogickým
pracovníkům pevné nervy po celý školní rok.
Redakce NMS
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STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
letošní léto uteklo jako voda, a nyní se již řada z nás těší
na letošní Svatováclavské posvícení, které je každoročně
největším svátkem našeho města. I přes vysoké teploty o
prázdninách se naše město proměňuje i nadále k lepšímu.
V průběhu letních měsíců byla dokončena investiční akce
„Rekonstrukce ul. Ve dvojdomkách“, a to úsek mezi ulicí
Švermova a Dlážděná. V rámci tohoto projektu je nově
opravena místní pozemní komunikace, v ulici je položen nový chodník, je vyřešeno
odvodnění, instalováno nové LED úsporné veřejné osvětlení a na místě nově vzniklo parkoviště s vodopropustným povrchem.
Další ulice, které projdou obdobnou kompletní rekonstrukcí, jsou ulice Konopaská v Čelechovicích (stavba bude zahájena v září letošního
roku) a Na Americe v Honicích (jsme ve stavu vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby).
V Čelechovicích se naplno rozběhly stavební práce spojené s rekonstrukcí pravé části
návsi (při příjezdu směrem od Stochova), kde bude provedena kompletní revitalizace
s důrazem na ochranu vzrostlé vegetace a za použití vhodných stavebních materiálů,
které zachovají v maximální míře historický ráz, této výjimečné, venkovní veřejné plochy
(např. použití tzv. „postaršené dlažby“). Nedojde-li k nepředvídatelných okolnostem,
stavební práce by měly být dokončovány v průběhu listopadu 2019.
Rada města na posledním zasedání, před letními prázdninami, schválila podání žádosti
o dotaci, na obnovu osvětlovacích soustav veřejného osvětlení, v rámci vyhlášeného
dotačního programu pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu. Budeme-li s touto žádostí úspěšní, rozběhnou se práce na rekonstrukci osvětlovacích soustav města již
v příštím roce.
Na základě žádosti obyvatel, městské části Čelechovice, byl navrácen zvon do místní
kapličky na zdejší návsi. Pevně věříme, že bude opět využíván při slavnostních příležitostech, a že jeho zvuk bude krásně znít po mnoho
dalších let.
Pokračujeme také v zateplování bytových domů. Aktuálně běží stavební práce na dvou
objektech, a to Švermova 271-276 a Hornická 310-314. U obou domů jsme jako město požádali o dotaci a již máme na stole první pozitivní rozhodnutí, a to na akci Švermova
271-276, kde se podařilo získat dotaci v maximální výši uznatelných nákladů 3.786.000 Kč.
Na vyhodnocení druhé podané žádosti stále ještě čekáme. Již jsme však ve fázi ukončeného
pozitivního věcného hodnocení, čili ve stavu, kdy by také tato naše žádost měla být
schválena. O dalším vývoji budu informovat v některém z dalších čísel městského zpravodaje.
V hlavní budově základní školy pokračovaly, po celé léto, stavební práce na rekonstrukci
odborných učeben. V případě tohoto projektu, jsme nuceni prodloužit termín k dokončení
realizace projektu, a to z důvodu delších dodacích lhůt pro výrobu a dodávku nového
nábytku do učeben a kabinetů. Nové nábytkové sestavy budou, dle vyjádření výrobců,
dodány koncem měsíce září letošního roku.
Také budova č.p. 410, jejímž nájemcem je Speciální škola Slunce, se dočkala během
letních prázdnin stavebních úprav a na obálce objektu došlo k výměně, již nevyhovujících,
netěsnících oken a dveří za nové, které budou jistě znamenat nemalé energetické a finanční úspory. Tyto stavební úpravy jistě ocení jak samotní žáci, tak vedení a zaměstnanci
školy.
A protože je před dětmi a pracovníky ve školství nový školní rok, dovolte mi touto cestou
popřát všem dotčeným mnoho úspěchů a pevné nervy. Přeji, čtenářům městského informačního měsíčníku a všem občanům města, příjemný podzim a krásné Svatováclavské
posvícení.
S pozdravem „Čí je posvícení?“ – no přece „NAŠE“.

Ing. Roman Foršt
starosta města
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Galerie 90letých
V měsíci srpnu 2019 oslavila, 97. narozeniny, paní Julie
Kutzendörferová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí byli
popřát starosta města Ing. Roman Foršt a Jana Suprunová, Komise
pro mládež a seniory. (Výše jmenovaná souhlasí se zveřejněním
jména a příjmení v měsíčníku Naše město Stochov).
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji panu starostovi a městskému úřadu za blahopřání
k mým narozeninám.
Věra Neužilová
Blahopřání a dárek k mému životnímu výročí velmi potěšilo.
Panu starostovi a MÚ Stochov srdečné díky.
Květa Kolínková
Děkuji touto cestou městskému úřadu ve Stochově a panu
starostovi, Ing. Forštovi, za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Anna Hessová
Děkuji městskému úřadu a panu starostovi, paní Bradáčové od
Červeného kříže, za blahopřání a milý dárek k mému životnímu
jubileu.
Blažena Křížová
Děkuji za blahopřání a dárek k mým narozeninám, panu
starostovi, Ing. Forštovi a městskému úřadu.
Jaroslav Hnízdil
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a panu starostovi,
Ing. R. Forštovi, za blahopřání k narozeninám.
p. Esztergásová
Děkujeme panu starostovi a MÚ Stochov za blahopřání k našim
narozeninám.
Jarmila Poláčková a Pavel Poláček

VZPOMÍNKA
Dne 4. 9. 2019 uplynulo 2 roky, kdy nás opustila manželka,
maminka, babička, a tchýně, paní Květa Řičánková.
Vzpomínají manžel a děti
UŽ JEN DO KONCE ZÁŘÍ
máte možnost navštívit výstavu SOKOLSKÉ STOLETÍ instalovanou v muzeu ve staré škole k 100. výročí založení tělovýchovné
jednoty Sokol Stochov – Honice.
Snahou města, pořadatele expozice, bylo shromáždit co nejvíce
dokumentů a artefaktů souvisejících se Sokolem na Stochově
v minulosti a krátce podchytit i činnost současnou.
Výstava je otevřená až do konce září, vždy v úterý 9 – 13,
ve čtvrtek 13 – 17 a v sobotu 9 – 13 hodin a vstup je zdarma.
Anděla Pejšová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
9/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 13. 9. 2019. 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.

Stránka 4

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno – MAP II: ohlédnutí za prvním rokem realizace projektu

Píšeme červencové datum a rok s Místním akčním plánem ORP Kladno II máme téměř za sebou. Je čas se ohlédnout přes rameno, je čas
se vypořádat s hodnotícími zprávami za uplynulé období, je čas zmapovat MAP.
Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno - MAP II (MAP II) je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách zejména prohloubením procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování v samotných školách, prohloubením procesu spolupráce mezi školami a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánování i na další subjekty.
Je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě
místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.
Projektu se účastní 96 Mateřských škol, Základních škol a Mateřských škol a Základních škol z Kladna a celého správního obvodu obce
s rozšířenou působností (SO ORP). Seznam jednotlivých zapojených škol do realizace projektu je uveden, kromě dalších informací, na webových stránkách MAP II v odkazu https://map2kladno.cz/files/dokumenty/pdf/seznam-skol.pdf.
Od začátku roku 2018 se mnohé změnilo – od přípravy žádosti formované směrem k potřebám základních a mateřských škol našeho regionu, přes krátké vystoupení na Poradě ředitelů, každoročního povinného setkání zástupců škol i školek, po první kroky na společných setkáváních. Ustanovení pracovních skupin – čtenářské, matematické gramotnosti, rovných příležitostí a finanční skupiny bylo především ve znamení – jak můžeme pomoci školství v našem regionu, pedagogům, rodičům, dalším zástupcům veřejnosti, které ve školství hrají nezastupitelnou úlohu. Co se od nás očekává? Vyhneme se formálnímu pojetí a půjdeme vstříc opravdovým potřebám? Je příliš brzy na bilancování,
nicméně pracovní skupiny „naskočily“ téměř okamžitě a začaly řešit věci ve své oblasti zájmu – matematici se zabývají nedostatkem aprobovaných a zkušených pedagogů, možnou výměnou pomůcek, doporučení na vhodné zdroje inspirací do hodin matematiky. V závěru „našeho“
roku se již dopracovali k nabídce sdílených hospitací v hodinách fyziky a matematiky. Navrhují rozšíření možných vzdělávacích programů
pro matematiky jak prvního, tak trošku opomíjeného druhého stupně. Zástupci pracovní skupiny čtenářské gramotnosti si uvědomují ohromný
záběr kritického myšlení a práce s textem nejen v hodinách českého jazyka, ale porozumění psanému textu napříč předměty a setkávají se
představiteli knihoven, divadla. Rovněž semináře doporučují především z osvědčených zdrojů. Pracovní skupina rovných příležitostí velmi
dlouze diskutuje o potřebách škol, o možnostech pomoci individualizaci výuky a dalších potřebách škol, které se potýkají i se sociálně slabými
žáky. Finanční skupina hledá cestu, jakým způsobem nalézt zdroje pro náměty ostatních pracovních skupin.
Samostatnou oblastí je realizace implementace – ve slovníku cizích slov najdeme výklad tohoto hesla jako uskutečnění, naplnění, realizace, dostání závazku. A že závazek je to opravdu velký, dokazuje množství aktivit pro pedagogy všech zapojených mateřských a základních
škol. Pracovní workshopy, setkání, odborné semináře, návštěvy knihovny, divadel se setkávají s obrovským zájmem a stávají se hybnou silou
vnitřního dění MAPu – setkávání lidí se zájmem o školství, pedagogů, rodičů a širší veřejnosti. Od workshopů, jako setkávání v bio zahradě
v Libušíně, postavení a spolupráce s asistenty pedagoga ve výuce, cesta ke knize, základy pojetí výuky Stages, deskové hry pro podporu
logického myšlení dětí k odborným seminářům alternativní výuky Hejného, minimalizaci šikany ve škole, školní zralosti, zapojením mobilních
aplikací do výuky cizích jazyků, prevence syndromu vyhoření, komunikace s manipulativním rodičem, respektujících vztahů a nenásilné
komunikace až po realizaci návštěv středočeské knihovny s programy pro mladší i starší školní věk, prezentací Malé technické univerzity
a podpory rozvoje nadaných žáků, spolupráce s městským divadlem a divadlem Lampion, až po organizaci projektových dnů pro žáky základních škol na kladenských středních školách.
Dalšími tématy diskusí pracovních skupin, ale i realizačního týmu místního akčního plánu, se staly oblasti – potřeba kvalifikovaných pedagogů ve školství, pedagogové polytechnických předmětů bez požadované aprobace, nedostatek finančních prostředků škol, například spojených s výdaji na internetové služby a mnoho dalších. Na závěrečném setkání všech aktérů MAPu se diskutovalo, docházelo k výměně
zkušeností, inspirací možných dalších oblastí zájmů a došlo i k nastínění dalšího vývoje. Diskutovalo se hojně, bylo o čem, a to je dobře.
Tak to má být, kde se mluví, tam to žije. Webové stránky projektu: https://map2kladno.cz Facebookové stránky projektu:
https://www.facebook.com/MAP2Kladno/?epa=SEARCH_BOX
Za Realizační tým MAP II ORP Kladno: Mgr. Iva Dubravská, manažerka implementace

MĚSTSKÁ KNIHOVNA STOCHOV

Prázdniny a letní dovolené jsou již minulostí a v naší knihovně máme opět běžný provoz. Těšíme se na všechny čtenáře i nečtenáře a jen
pro informaci vám připomínáme návštěvní hodiny: PO: 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00, ÚT: 13.00 – 17.00, ST: 9.00- 12.00, 13.00 – 17.00,
ČT: 13.00 – 18.00.
V měsíci září a říjnu jsme si pro vás připravili zajímavé kulturní akce, na které vás srdečně zveme.
18.9.2019 od 17.00 hodin ORIGAMI-mandala (skládání čajových sáčků). Kurz pod vedením zkušené lektorky Radanky Švecové.
Materiál je v ceně kurzu. Cena 125,-Kč.
15.10.2019 od 17.00 hodin PŘEDNÁŠKA „SÁM SOBĚ LÉČITELEM“. Přednáší spisovatelka, Ing.Jarmila Mandžuková, autorka stovky knih.
Paní Mandžuková nás navštívila již letos v červnu a pro velký úspěch k nám zavítá znovu. Přednáška odhalí tajemství a úžasnou sílu léčivých
sil. Dozvíte se zajímavé informace a cenné rady, jak pracovat se svým energetickým potenciálem a jak ho využívat.
24.10.2019 od 18.00 hodin 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE „BYLI JSME PŘI TOM“. Jedná se o spíše veselý večer autorského čtení
dvou literátů TEREZY BRDEČKOVÉ a JIŘÍHO DĚDEČKA, prokládaný písničkami. Na všechny akce je nutná rezervace místa.
Již druhým rokem navštěvujeme Dům s pečovatelskou službou ve Stochově a mimo jiné nosíme obyvatelkám tohoto domu na jejich přání
knihy. Proto touto cestou oslovujeme i ostatní seniory či dlouhodobě nemocné ve Stochově, abyste nám zavolali nebo nás navštívili
a po dohodě budeme zdarma nosit knihy i vám. Budeme moc rády, pokud projevíte o tuto službu zájem.

Knižní novinky – malá upoutávka :

J.Bauer – Král má starosti, C.Hooverová – Na obtíž, P. Kovařík – Naše studánky, V.Hanišová – Rekonstrukce, B. Erskinová – Strom duchů,
D.Dán – Venuše ze zátoky, M. Cole – Zlomení, N.Robertsová – Okno do nebe, B.Votíková – Trochu jinak, D. Walliams – Nejhorší děti na
světě, K.Bendová – Clarity, J.Kratschmarová – Artur,příběh veselého pejska.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z.s.
PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ KEMP
Tenisový klub Stochov, z.s., uspořádal, ve dnech 19. – 23. srpna 2019, již pravidelný „Příměstský tenisový kemp 2019“ na domácích
stochovských tenisových dvorcích.
Příměstského tenisového kempu se zúčastnilo 6 dětí (4 chlapců a 2 dívky) ve věku od 11 do 14 let.
Kemp jsme zaměřili na aktivní tenisový trénink pro zdokonalení hráčských dovedností. Hned v pondělí, 19. srpna, nám dopoledne nepřálo
počasí, a tak jsme navštívili městskou sportovní halu, kde jsme si zahráli bowling. V úterý, 20. srpna, jsme se všemi účastníky příměstského
kempu zúčastnili celostátního turnaje v Teplicích. Ve středu, 21. srpna, jsme vyjeli na celodenní cyklovýlet do Malých Kyšic, kdy jsme s dětmi
ujeli celých 47 km po vyznačených cyklostezkách. Ve čtvrtek, 22. srpna, jsme navštívili Aquapark ve Slaném, který všem zúčastněným velmi
zpříjemnil teplé dny, které v tomto období panovaly.
Samozřejmě na závěr týdenního pobytu nechyběl závěrečný turnaj.

Z celkového vítězství se radoval Jakub Mits před Jakubem Klusákem, Lukášem Klusákem, Evou Tománkovou, Petrem Křížem a Adélou
Novotnou.
Z celkového pohledu je možné hodnotit tento 5. příměstský tenisový kemp jako úspěšný a věříme, že budeme v tomto trendu pokračovat
i v dalších letech.
Poděkování za podporu této akce patří Městu Stochov.
Roman Klusák, prezident klubu

TŘIĎME ODPADY, JE TO VÝHODNÉ
Na konci března letošního roku schválilo Zastupitelstvo města Stochov novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Stochov. Je to opravdu dlouhý název. Zjednodušeně řečeno to znamená, že touto vyhláškou je stanoveno jak a kam budeme který odpad
odkládat. Mimo jiné je vyhláškou stanovena povinnost třídit odpad. V titulku článku jsem napsala, že je to výhodné. Je to tak. Za nevytříděný
komunální odpad, který jde na skládky, platíme z městského rozpočtu nemalé peníze. A náklady na skládkování se budou ještě zvyšovat
a velmi razantně.
Za odvoz vytříděného odpadu sice také platíme. A pouze za jeho odvoz. Odpad se dál zpracovává a my za něj odstáváme peníze zpět.
Takže čím více bude vytříděného odpadu, tím více peněz se nám vrátí do rozpočtu. A pokud budeme všichni třídit opravdu dobře, pak může
dojít i ke snížení místního poplatku za odpad, který se od nákladů odvíjí.
Že představitelům města není produkce odpadů lhostejná, můžeme vidět kolem sebe. V loňském roce bylo vybudováno 8 polopodzemních
kontejnerových stání na tříděný odpad. Máme tak ve městě víc míst, kam vytříděný odpad odkládat. V nedávné době jsme rozmístili kontejnery (černé popelnice) na oleje z kuchyně. V infocentru Městského úřadu si můžete vyzvednout krabičky na vypotřebované baterie. V letošním
roce budou ještě rozmístěny kontejnery na kovy. Majitelé nemovitostí si mohou zažádat o přistavení kontejneru na bioodpad ze zahrad.
Kovy, bioodpad, velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad můžete celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb
v Honicích nad rybníkem. Sběrný dvůr je otevřen i každou lichou sobotu dopoledne.
Bohužel se stalo pravidlem, že po víkendu jsou kontejnerová stání, po celém městě, obložena vyřazeným nábytkem, elektrospotřebiči
a podobně. Tento odpad ke kontejnerům rozhodně nepatří. Můžete ho bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře, případně si jeho odvoz můžete
za výhodný poplatek objednat u Technických služeb města Stochov. A vězte, že nemálo spoluobčanů už za odložení odpadů mimo místa,
kam patří, zaplatilo nemalou pokutu.
Takže třiďme odpady, je to pro nás všechny výhodné.
Ing. Sylva Filipová, vedoucí správního odboru
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ANKETA 2019 - MDKS A BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
Vážení spoluobčané,
po delší době se na vás opět obracíme s žádostí o vyplnění přiložené Ankety 2019 – Městský dohlížecí kamerový systém a bezpečnost ve městě. Rádi bychom opět znali váš názor na rozšiřování kamerového systému ve
městě, a jak vnímáte bezpečnost ve Stochově. Z předchozích anket vzešlo několik zajímavých nápadů a upozornění, na které se zástupci města snaží reagovat. Mimo jiné byla rozšířena oblast, kde je zákaz konzumace alkoholu
apod.
Anketa je anonymní a vyplněný formulář můžete do 30. září 2019 vhodit do schránky umístěné v Infocentru
Městského úřadu Stochov. S výsledkem ankety vás opět seznámíme na stránkách měsíčníku Naše město Stochov
a na webových stránkách města www.stochov.cz.
Děkujeme za spolupráci, Mgr. Petr Paták, předseda Komise prevence kriminality a Ing. Sylva Filipová, vedoucí
správního odboru a manažer koordinátor prevence kriminality.
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PARŤÁCI
Robinsonův ostrov může být i na Vysočině
Prázdninové dny jsou pro děti dobou příjemných aktivit a krásných dobrodružství. Vedle společných dovolených s rodiči či prarodiči jsou
velmi oblíbené letní dětské tábory.
Jedním z tradičních, kterého se účastní kladenské a stochovské děti, je každoroční tábor Pa(r)ťáci. Přihlašování táborníků pro letošní
ročník začalo 6. ledna a skončilo hned následující den. Kapacita se okamžitě zcela naplnila. Důvod byl prostý. Tým vedoucích tohoto tábora
vždy zajistí pro děti nadstandardně zajímavý a pestrý program a děti se tak vracejí domů spokojené a nadšené. Rodiče oceňují, že mají každodenní informace a foto na webu www.tabor-partaci.cz.
Prostředí tábora je umístěno do kouzelné krajiny u Pelhřimova v rekreačním středisku Želivka. Pro srpnových 14 dní se, ale letos, toto
místo změnilo v Robinsonův ostrov. Celotáborová hra byla plná soutěží, kmenových rad a bojů, přetěžkých zkoušek, ale i kreativních aktivit,
turistických výletů a koupání. Pobyt všem zpestřily ukázky práce hasičů, policistů, kriminalistů a profesionálních hokejistů.

„Letošní tábor se nám opět velmi vydařil, ohlasy dětí i rodičů jsou jednoznačně pozitivní. Poděkování patří táborníkům za jejich aktivitu,
vedoucím a celému realizačnímu týmu za jejich skvělou práci s dětmi a všem sponzorům. Všichni pracovali s velkým nasazením a nadšením,
bylo to moc fajn,“ glosuje letošní tábor jeho hlavní vedoucí Petr Paták.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
MULTISPORT KARTA

Od 23. 7. 2019 u nás můžete využívat Multisport karty na squash, badminton, bowling, plážový volejbal.
Více informací na recepci sportovní haly.

DOSYP PÍSKU U DOPADOVÝCH PLOCH NA DĚTSKÉM HŘIŠTI U STADIONU

Ve spolupráci s Technickými službami Stochov, s.r.o. byl na začátku měsíce srpna dovezen a následně
dosypán písek (9 tun) u dopadových ploch herních prvků na dětském hřišti U Stadionu. V průběhu měsíce
srpna započala také oprava pískoviště u dětského hřiště U Stadionu (betonáž), následně pak bude pískoviště osazeno plastovými sedadly.

VEŘEJNÉ OHNIŠTĚ
Ve sportovních areálech přicházíme s dalšími novinkami. Započaly stavební úpravy k vybudování veřejného ohniště pro místní obyvatele. Prostor bude vyhrazen nejen pro kulturní akce, které Město Stochov pořádá
během roku, např. Pálení čarodějnic, Ukliďme Česko, ale také pro veřejnost, místní spolky, sportovní oddíly
apod. Více informací k využití ohniště uvedeme po dokončení prací.

FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

V měsíci srpnu proběhla dvě letní florbalová soustředění. Dospělý florbalový oddíl Berani Kladno, dále pak mládežnický oddíl z Lovosic. Týmy
byly ubytované ve Střední škole služeb a řemesel ve Stochově a plně
využily služeb naší sportovní haly a ostatních aktivit ve sportovním areálu.

NOVINKY V SH STOCHOV (RUČNÍKY, ŠAMPONY, SPRCHOVÉ GEL
Nově vám ve sportovní hale nabízíme prodej sprchových gelů, šamponů a zapůjčení ručníků. Pokud si
tedy doma zapomenete ručník, je možné vám ho ve sportovní hale za malý poplatek půjčit. Také vám nabízíme k prodeji kusové šampony a sprchové gely. To vše na recepci sportovní haly. Budeme se na vás těšit.

WEBOVÉ A FACEBOOKOVÉ STRÁNKY SPORTOVNÍ HALY STOCHOV

Dále sledujte naše facebookové stránky s názvem Sportovní areály města Stochova a webové stránky, které zní: www.sportstochov.cz

NA RECEPCI SH PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

Přijímáme tyto platební karty. Dále nabízíme na
recepci SH k prodeji DÁRKOVÉ POUKAZY A
PERMANENTKY na -> squash, bowling, badminton (platnost 6 měsíců od data zakoupení).
Bc. Michal Paták, vedoucí organizační
složky

PIDI A VELKÝ LIDI
Zavedený výrobce interiérových autokomponentů
se sídlem ve Stochově
J. Dundra 408, 273 03 STOCHOV
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE
na dvousměnný, nástup září - říjen 2019
Pracovní zařazení MISTR VÝROBY
Požadavky:
- SO/ÚSO vzdělání, výhodou elektro
- praxe, organizační schopnosti, manuální zručnost,
zodpovědnost, flexibilita
- znalost práce na PC, obsluha VZV
Nabízíme:
Práci v přátelském prostředí, zázemí stabilní společnosti, solidní
pracovní ohodnocení, smlouva na HPP. Benefity - 13. plat,
stravenky, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.
Zájemci hlaste se na telefonním čísle 312 818 024, 312 651 005,
e-mail: b.blazkova@nativel.cz, nebo osobně v kanceláři společnosti
na personálním oddělení.
Adresa společnosti: Nativel k.s., J. Dundra 408, 273 03 Stochov.

1. června jsme otevřeli v Pasáži Stochov
obchod s názvem PIDI A VELKÝ LIDI.
Najdete u nás jak pidi oblečky pro
kojence, tak předškoláky i dámskou
a pánskou módu až do velikosti 8 XL.
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

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 12/2019.
Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

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
Opravy dodávek
Příprava na STK včetně vyřízení
Diagnostika vozů
Prodej autobaterií
Opravy startérů, hlavy motoru
Opravy brzd, výměna oleje, kapalin
Oprava karosérií včetně laku
Oprava auto elektriky
Prodej náhradních dílů na objednávku
Prodej a servis pneu
Ruční mytí vozu a čištění interiérů
Servis a plnění klimatizace
Čištění interiéru ozonem
Nová služba - proplach automatických
převodovek včetně výplní
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)
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DŮM KULTURY STOCHOV
Dům kultury Stochov 9.10.2019 od 19:00
MARTIN CHODÚR & skupina MACH
Vstupné: 300,- předprodej / 350,- na místě pokladna
Český zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr – to je vítěz historicky
prvního ročníku soutěže Česko Slovensko hledá Superstar z roku 2009 a dnes jeden
z našich nejvšestrannějších zpěváků mladé generace.
Našel se nejen ve světě popu a rocku, ale i swingu, muzikálu, šansonu a filmových
písní. Svůj hudební záběr ale neváhá rozšířit ani o další žánry.
V roce 2011 založil Martin Chodúr svou doprovodnou skupinu MACH, se kterou
koncertuje dodnes a ve které působí význační a osvědčení ostravští muzikanti
(Vlastimil Šmída – klavír a akordeon, Marcela Božíková – soprán saxofon, alt
saxofon, tenor saxofon, příčná flétna a klarinet, Patrik Benek – bicí, Marian Friedl –
kontrabas a Zbigniew Kaleta – saxofon).

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
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DŮM KULTURY STOCHOV
Dům kultury Stochov Michal Nesvadba - Michal k snídani 12. října 2019 od 15 hod. vstupné 185,- Kč

FLOYD PULSES

Dům kultury Stochov 24. 10. 2019, 19 hodin
Floyd Pulses + speciální host Anopheles rock
Kladno
Vstupné: 280,- Kč
Předprodej zahájen od pondělí 19. 8. 2019
Místa předprodeje: prodejna Papír hračky A4 Stochov Mírové
náměstí, prodejna Papír hračky Nové Strašecí Komenského
nám., cestovní agentura Sunrise Kladno( tel. a podrobné info
na www.kulturastochov.cz)
Rezervace vstupenek na emailu kulturastochov@seznam.cz
Koncert toho nejlepšího od Pink Floyd s jejich typickým zvukem, s vlastními projekcemi a světelnou show nabídne český
tribute projekt Floyd Pulses. Ty největší hity slavné britské
hudební skupiny inspirované legendární světovou Pulse tour
v podání osmičlenné kapely. Poprvé zazněly 18. 9. 2014
v zámecké zahradě v Kladně. 520 diváků aplaudovalo vestoje
a koncert se stal nejúspěšnější akcí Kladenského kulturního
léta. Od té doby se kapela stále vyvíjí a baví stovky diváků na
dalších úspěšných akcích. Další informace, video, nahrávky
a fotografie najdete na www.floydpulses.cz a na Facebooku
kapely. Jako předkapela vystoupí Anopheles rock Kladno.

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

Vážení občané,
léto, jedno z nejkrásnějších ročních období, čas dovolených a prázdnin, je téměř za námi a my se ocitáme již na prahu podzimu. Všem
dětem přeji úspěšný nový školní rok a vám dospělým pohodový zářijový
čas. Takže několik informací ode mne:
Naše naplánované akce
stále běží dál, snažíme
se ,,Měnit město k lepšímu“.

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

1. Zateplování bytových domů – pokračuje
V současné době pokračují práce na Snížení energetické náročnosti BD ulice Hornická 310 –314 a Dukelská/Švermova čp.271-276. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci IROP. Obyvatelé domů se ptají, zda nad
vchody budou stříšky? U každého vchodu, nad vchodovými dveřmi, budou nové stříšky a zvenku pod stříškou
i světlo s vypínačem, typ sušáků na prádlo - naklopený.
Co nás ale velice mrzí, že se snažíme naše město
zkrášlovat, a někdo se nám ho snaží ničit, viz foto.

2. Výměna střešní krytiny - bytový dům,
blok 44
Předpokládaná realizace výměny střešní krytiny –
od konce září do konce listopadu 2019.

3. Společné televizní antény - změna
U 11 bytových domů ve vlastnictví města, kde není
kabelová televize, ale společné televizní antény na
domech, bloky: 85,84,83,74,75,76, E, D, F,G a DPS,
s dostatečným předstihem probíhá a proběhne,
přechod na jiný systém vysílání - přechod televizního příjmu z DVB-T na DVB-T2.Tato změna se
bude týkat všech nájemníků připojených na zásuvku STA. Tento přechod znamená, že vlastníci starších televizorů, kteří nemají v přijímači zabudované zařízení na příjem nového vysílání DVB-T2, si budou muset zakoupit SET-TOP-BOX určený pro
vysílání DVB-T2. Nájemníci těchto domů budou včas o přechodu informováni.

4. Výměna vodoměrů
Během měsíce září až říjen 2019 proběhne výměna vodoměrů na studenou a teplou vodu v 6 BD, blocích: 74,75,76,83,84
a 85.
Mgr. Miloslava Becherová, místostarostka města

