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STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
vstoupili jsme společně do posledního čtvrtletí letošního roku a v souvislosti s tímto jsme zahájili na městském
úřadě přípravy rozpočtu pro rok 2020. Blíže o tomto finančním plánu budu informovat, v nejbližší možné době,
po jeho řádném projednání a schválení. Uplynulý měsíc se nesl ve znamení dokončování řady rozdělaných investičních akcí a projektů. Za nejdůležitější ve sledovaném období
považuji posun stavu věcí v městské společnosti
Technické služby Stochov, s.r.o.. V průběhu měsíce října byla
společnosti dodána, nově objednaná, profesionální travní sekačka značky Grillo. Došlo
tak k posílení stávajícího strojního vybavení a od nového stroje si slibujeme zlepšení
stavu údržby veřejných travnatých ploch napříč katastrem našeho města. Dále byla dokončena dodávka nového vybavení v rámci projektu s názvem „Rozšíření kapacity sběrného dvora“, který je podpořen Operačním programem Životní prostředí a dofinancován
z městského rozpočtu. Díky získané dotaci jsme tak mohli obnovit z části dosluhující
vybavení sběrného dvora. V rámci projektu byly pořízeny nové velkoobjemové kontejnery
na tříděný odpad (objem 6 m3 - 2 ks, objem 12 m3 - 2 ks). Pořídili jsme také celkem 12
nových kovových sudů na skladování nebezpečných odpadů, plastové záchytné vany, mobilní havarijní soupravu včetně sypkého sorbentu
nebo např. podlahovou váhu s indikátorem. Při přípravě dotace jsme mysleli také na zaměstnance společnosti. Došlo tak k pořízení nové
buňky pro obsluhu sběrného dvora, která je vybavena v podobě nové lednice, mikrovlnné trouby, varné konvice, nového počítače s tiskárnou,
trezoru a kancelářského nábytku.
V měsíci říjnu proběhla další řada výběrových řízení. Byl vysoutěžen například zhotovitel stavebních prací na projekt „Rekonstrukce ulice
Na Americe“. Přípravné stavební práce budou zahájeny počátkem prosince a následně dle podmínek počasí budou pokračovat v průběhu
jarních měsíců roku 2020.
Dále byl vybrán dodavatel nového sportovního vybavení pro projekt
„Kardiozóna SAMS“. Do konce letošního roku tak budou provedeny drobné
stavební úpravy bývalé posilovny ve sportovní hale, kterou stávající nájemce
přestal provozovat a budou dodány a zprovozněny nové moderní stroje
v rámci zřízení tzv. „Kardiozóny“.
Očekáváme dodávku profesionálních sportovních strojů a to celkem 10 ks
(3krát běhací pás s interaktivním displejem, 2krát eliptický trenažer, 2krát kolo
typu recumbent, 2krát veslovací trenažér a 1krát stepper s led plus displejem).
O spuštění „Kardiozóny“ budeme informovat v nejbližším možném termínu.
Tato bude provozována pod Sportovními areály města Stochova (SAMS).
V Čelechovicích je dokončena rekonstrukce ulice Konopaská a pevně věřím, že se
zde žijícím občanům zvýší, touto investiční akcí, komfort bydlení. Letitý nezpevněný
štěrkový povrch komunikace byl nahrazen asfaltovým. Dále je dokončen nový chodník
pro pěší a jsou osazeny moderní, energeticky úsporné, LEDkové lampy veřejného
osvětlení.
Současně o pár metrů dále, v rámci další investiční akce, míří stavební práce na
Rekonstrukci pravé části návsi Čelechovic směrem od Stochova do svého zdárného
konce.
Také životní prostředí je velmi důležitou součástí života kolem nás. Vedení města
Stochov se snaží nalézat různé formy pro zvýšení povědomí obyvatel všech věkových
kategorií o smyslu třídění odpadu. Dílčím krokem v tomto sledovaném odvětví je proto
v našem městě pořízení polypropylenových, omyvatelných tašek na třídění odpadu.
Tyto lze zakoupit nově v infocentru městského úřadu. Sada 3 ks menších tašek o objemu 20 litrů vyjde na
40 Kč a za sadu 3 ks tašek o objemu 40 litrů zaplatíme, v případě zájmu, 45 Kč. Tyto jsou vhodné do
domácností rodinných i bytových domů.
A pokud jste dočetli mnou psané řádky až do konce, nezbývá mi než poděkovat a věřit, že jsem snad
přinesl pár zajímavých informací o dalším dění v našem městečku. Přeji vám prima podzim
Ing. Roman Foršt
Starosta města Stochov
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA STOCHOV
Vánoce se nezadržitelně blíží a my jsme si pro vás připravili dvě předvánoční akce, na které jste srdečně zváni.
20.11.2019 budeme pod vedením zkušené Radanky Švecové vyrábět adventní svícen z přírodnin. Cena kurzu je 125,- Kč a materiál je již
započítán v ceně. Začátek v 17.00 hodin.
6.12.2019 nás čeká již osvědčený „Poetický večer“ s Václavem Fikrlem. Tato akce je spojená se stochovskou Vinotékou (ochutnávka vín
a možnost zakoupení vína s sebou domů). Václav Fikrle zarecituje básně známých autorů (Hrabě, Hrubín, Šiktanc atd.). Celým večerem
budou znít písně Karla Gotta, v podání Kristýny Ježilové (jako pocta tomuto umělci).
Rezervace míst na telefonu 606795488 nebo 312679122.
Knižní novinky – upoutávka :
Dospělí: Černé ptáče (Joanna Siedlecka), Dvě císařovny (Jan Bauer), Jako o život (Lisa Jackson), Hodinářova dcera( Kate Mortonová),
Nevítaný host (Shari Lapena), Právo první noci (Vlastimil Vondruška), Ostrov Duma Key (Stephen King), Temná dcera (Elena Ferrante),
Teorie vraždy (Andrew Mayne), Záblesk života (Jodi Picoultová).
Pro děti : Zprávy z pelíšku (Daniela Krolupperová),Vánoční pohádky (Zuzana Pospíšilová), I hračky si chtějí hrát (Ivona Březinová), Malá
Ema (Zuzana Barilová), Emily Vichrná a zrádný vodopád (Liz Kesslerová).
Od nového roku 2020 jsme pro vás obměnili také výpůjčky periodik. Některé tituly, jako např. Story, Žena a život, a ABC, již odebírat nebudeme. Ale nově si budete moci vypůjčit např. Téma, Moje zdraví, Nostalgie, Čtyřlístek, Barbie atd.
Na závěr oznamuje všem našim čtenářům a návštěvníkům, že v době od 11.11. 2019 do 22.11.2019 bude knihovna z technických
důvodů uzavřena.
Čtenáři, kteří měli vrátit výpůjčky v tomto období, nebudou platit upomínky.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Na městskou policii bylo oznámeno, že na parkovišti již delší dobu stojí vozidlo a v něm pláče malé dítě. Během
toho, co strážníci i policisté sháněli majitele, tak se k vozidlu dostavila řidička a zároveň i matka miminka. K udivení
všech přítomných se vůbec nezajímala o to, co se děje a ještě se divila, proč tohle někdo vůbec řeší a z místa odjela.
Na lavičce v Čelechovicích ležel v dešti muž. Když strážníci muže probudili, tak byl dezorientovaný a komunikace s
ním byla náročná, avšak do tohoto stavu ho nepřivedly zdravotní potíže, nýbrž vypitá láhev vodky, která byla opodál. Muž pořád hlídce opakoval, že byl s kamarády na houbách, čemuž odpovídal košík plných hub, který měl u sebe a teď jde k dceři, která dle jeho slov bydlí za rohem. Když strážníci dceři zavolali, tak se ukázalo, že úplně za rohem nebydlí. Muž si totiž celou dobu myslel, že se nachází v Ledcích. Nakonec dcera pro svého otce poslala kamarády, kteří pro muže přijeli a do Ledec odvezli.
Vhledem k chladnějším nocím, se množí případy, kdy se ve sklepních prostorách bytových domů v nočních hodinách nachází osoby, které tam nemají co pohledávat. Dávejte proto pozor, koho do domu vpouštíte a vchodové dveře vždy zamykejte.
MP Stochov

INZERCE

ČČK STOCHOV
MÍSTNÍ SDRUŽENÍ
ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE
STOCHOV
pořádá ve spolupráci s partnerem zájezd
do Linze na Advent 11. 12. 2019.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Výstup na Lysou horu, královnu Moravskoslezských Beskyd
Dlouho plánovaný a nadmíru vydařený výlet do
Beskyd se uskutečnil ve středu 18. září. Vzhledem
k daleké cestě bylo všemi členy rozhodnuto, že
tentokrát pojedeme vlakem. I toto nám však cestu
velmi zpestřilo. Kromě výluky na nás cestou čekalo i
několik přestupů. Ze Stochova do Kladna jsme jeli
autobusem, poté vlakem do Hostivic, dále na pražské Hlavní nádraží a odtud pendolinem směr Ostrava. Následoval Frýdlant nad Ostravicí a nakonec
cílová stanice Ostravice. Z tamního nádraží jsme se
odebrali do 1,5 kilometru vzdálené chaty, kde jsme
se ubytovali. Večer jsme poseděli a povečeřeli
v místním Beskydském pivovárku a probrali plány
na další dny.
Ve čtvrtek 19. září jsme natěšeně nasedli na vlak
a po několika přestupech se autobusem dopravili do
Trojanovic, odkud jsme jeli lanovkou na Pustevny.
Většina z nás si prošla Stezku Valašska mezi korunami stromů, která je dlouhá 610 metrů. Poté jsme
se posílili obědem v krásné Kolibě, kde jsme ochutnali místní speciality. Dále jsme pokračovali k soše Radegasta, slovanského pohanského
boha slunce, hojnosti a úrody. Jedná se o jeden z nezaměnitelných symbolů Radhoště v Beskydech. Příjemnou cestou jsme došli ke Kapli
svatého Cyrila a Metoděje, která je na vrcholu Radhoště. V roce 1924 byla ke kapli přistavěna nádherná dřevěná zvonice se šindelovou střechou. Jelikož jsme se malinko zdrželi, ujel nám autobus, a abychom stihli vlakový spoj, museli jsme zavolat taxi službu. Milý pan řidič se čtyřikrát otočil a my šťastní dorazili ve večerních hodinách na chatu. Byl to náročný den, ale to jsme ještě netušili, co nás čeká při výstupu na
Lysou horu.
V pátek 20. září jsme zvolili oddechový den. Udělali jsme si krátkou procházku na nádraží a dojeli do Rožnova pod Radhoštěm. Zde jsme
navštívili Valašské muzeum v přírodě s nejstarším a největším skanzenem ve střední Evropě. Vzhledem k času nebylo možné projít celé
muzeum, zvládli jsme pouze Dřevěné městečko, které je jeho nejstarší částí.
Nachází se zde hřbitov zvaný Valašský Slavín, na němž jsou pohřbeni známé
osobnosti jako Emil Zátopek, Jiří Raška či Jan Karafiát. Místní hospůdka nás
vtáhla do dávných dob a návštěva skanzenu byla tak krásná, že v nás zanechala plno dojmů. Následovala opět pestrá cesta do Ostravice.
A to nejlepší nakonec! V sobotu 21. září se převážná část naší skupiny rozhodla objevit největší přírodní krásu v okolí Ostravice a vydala se na Lysou
horu. Zbytek se vydal k nedaleké Vodní nádrži Šance. Počasí nám přálo, bylo
nádherně a cesta na Lysou vskutku náročná. Někteří chtěli výstup vzdát, ale
nakonec všichni, ač vyčerpaní, dorazili na špičku. A stálo to za to. Lysá hora je
se svými 1 323 metry nejvyšším vrcholem Moravskoslezských Beskyd, kde se
nachází meteorologická stanice, televizní vysílač, horská služba a Bezručova
chata patřící Klubu českých turistů (KČT). Původní objekt vyhořel 11. března
1978, ale 25. listopadu 2015 byla otevřena nová Bezručova chata, postavená
KČT za pomoci dobrovolníků a finanční podpory široké veřejnosti. Přes 40 let
byla Bezručova chata mekkou beskydské turistiky a také KČT Stochov přispěl
nemalou částkou na její rekonstrukci… Opět, posílení místními specialitami,
vydali jsme se na cestu dolů, která byla ještě horší než cesta nahoru. Velmi
unavení, ale šťastní, jsme se vrátili zpět na chatu. Večer si zabalili kufry, a než
jsme se odebrali do peřin, vyhodnotili jsme tento výlet jako nejnáročnější ze
všech, ale také jeden z nejkrásnějších. Už teď se těšíme na jaro 2020!
Gabriela Krejčová
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DŮM KULTURY STOCHOV
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DK STOCHOV

PODĚKOVÁNÍ
Milí přátelé, kamarádi, kolegové a žáci. Děkuji všem, kteří
se podíleli na udílení „Ceny města Stochov“ pro mne a mého
manžela Milana Zimmermanna, in memoriam, za celoživotní práci
ve školství, kultuře a za přínos občanské společnosti. Děkuji za
krásné a důstojné předání cen, za květinové dary, za účast hostů
a za krásné pohoštění. Celá akce byla moc hezká, slibuji,
že až se podruhé narodím, budu zase učitelkou.
S díky a láskou Mgr. Hana Zimmermannová
Ve středu 23. října 2019 se uskutečnilo předávání Cen města.
U příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu bylo přesně v 18.00 hod. v obřadní síni Městského úřadu ve Stochově zahájeno slavnostní vyhlášeni předání
Cen města. Zaplněný sál přivítal starostu města a ostatní členy
zastupitelstva a oceněné. Mezi oceněnými jsem byl i já, a to za
dlouholetou o obětavou práci v oblasti turistiky a sportu a za organizaci dálkového běhu O krušovický soudek. Chtěl bych touto
cestou poděkovat zastupitelům města a všem přítomným za krásně strávený večer a blahopřání. Potěšilo mě, že i v době, kdy
člověk již neprokazuje žádnou činnost z důvodu stáří, se na něj
nezapomíná.
Na závěr jsme odešli na přichystané občerstvení do malého
sálu, kde probíhala přátelská beseda se všemi přítomnými. Ještě
jednou děkuji.
Václav Čížek

ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ
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KAMARÁDI STOCHOV
Říjen v kroužku Kamarádi
Prvním říjnovým pátkem jsme zahájili kroužek Kamarádi v tomto školním
roce. S dětmi jsme se připojili k akci Drakiáda. Celkem bylo přítomno 17 soutěžících téměř všech věkových kategorií. Vzduchem létali krásní draci všech
barev a tvarů. Dračí letci soutěžili v rychlosti i obratnosti. Děti také hledaly
opravdové draky ukryté mezi stromy. Následně jsme se přesunuli do Bikers
baru, kde děti luštily osmisměrku, která ukrývala jména pohádkových postav.
Účastníci odcházeli domů se sladkými odměnami a pevně věříme,
že i s dobrou náladou a hezkými zážitky.
Druhá schůzka Kamarádů už se nesla v běžném duchu. Celkem se nás
sešlo patnáct, mezi dobře známými tvářemi se objevily i tváře nové. Všichni
jsme se seznámili během různých her, vyřádili jsme se u her jako „kompot“,
„schovávaná“, „koště“, „limbo“, nebo „kruh přátelství“. Před odchodem jsme
schůzku spolu zhodnotili. Nejvíce mne zasáhl tento komentář: „Nejvíc se mi
líbilo, že se všichni bavíme se všemi, ne jako jinde, kde děti tvoří skupinky.“
A tak pevně doufám, že mezi dětmi i vedoucími vzniknou nová přátelství, protože to je to, co nás nejvíc těší.
Další schůzka proběhla pod vedením Lucky, která si s dětmi zahrála spoustu
her, například živé „člověče, nezlob se“. Děti - živé figurky, se skvěle bavily
během házení obří kostkou a pobíhání po hracím poli, které tvořilo celé náměstí.
Následuje poslední pátek v měsíci říjen, během kterého si připomeneme
svátek zesnulých - halloween. O tom, jaké to bylo, se budete moci dočíst
v příštím čísle. :)
Lucie Gombitová
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KAMARÁDI STOCHOV
Vánoční výstava betlémů ve stochovském muzeu
Muzeum ve Stochově pokračuje v pořádání výstav. Pro následující období pro vás připravujeme vánoční výstavu. Protože ve Stochově máme již
poměrně dlouhou tradici živých betlémů a výstavy betlémů měly v minulosti
úspěch, padla volba právě na výstavu betlémů. Výstavy betlémů před zhruba deseti lety byly neodmyslitelně spojeny se soutěží o „Nejkrásnější
stochovský betlém“.
Protože víme, že ve Stochově žije mnoho šikovných lidí, rozhodli jsme se
tuto soutěž obnovit. Zapojte se prosím do této soutěže. Udělejte si volný den
a věnujte ho výrobě betlému. Může být z jakéhokoliv materiálu
a může být vytvořen jakoukoli výtvarnou technikou. V minulosti vyhrál perníkový betlém, betlém malovaný na skle či vyšívaný betlém. Soutěžit můžete
jako jednotlivec či jako skupina. Skupinou může být rodina, třída, kroužek,
skupina kamarádů apod. Soutěžní betlém přineste do 30. listopadu na
městský úřad. K výrobku přiložte kartičku se jménem, věkem a kontaktem
na autora, popisem, z jakého materiálu, případně jakou technikou je betlém
vyroben. Bližší informace vám podá paní Ing. Sylva Filipová, buď osobně na
městském úřadu nebo telefonicky na tel. 312 651 326 nebo na
e-mailu spravni1@stochov.cz. Po skončení výstavy vám bude betlém
vrácen.
Výherci jednotlivých kategorií budou vyhlášeni před představením „Živý
betlém“, který se uskuteční v neděli 22. prosince 2019 od 16 hodin na
Mírovém náměstí.
A vánoční výstava betlémů? Ta se bude konat od 8. prosince 2019.
Už se moc těšíme na krásné výrobky, kterými se přijdete pochlubit.
S. Filipová
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OSM PRAVIDEL DIALOGU
Před třiceti lety visel následující text na mnoha veřejných místech. Schovala jsem si ho, protože mě tehdy oslovil, a mám potřebu se s vámi
o něj podělit. Ať už jste kdokoli a pracujete kdekoli, určitě sledujete svět kolem sebe, pozastavujete se nad rostoucí agresivitou a arogancí ve
společnosti a diskutujete o tom s kolegy, známými i přáteli. Přečtěte si ho, prosím.
OSM PRAVIDEL DIALOGU
Tvůj oponent není nepřítelem, ale partnerem při hledání pravdy.
Snaž se porozumět druhému.
Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument.
Neutíkej od tématu.
Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo.
Nesnižuj osobní důstojnost oponenta.
Nezapomínej, že dialog vyžaduje kázeň.
Nezaměňuj dialog s monologem.
(Z letáku podepsaného Občanskou besedou v roce 1989)
Blíží se výročí události, která zásadně změnila život v naší zemi. Mým záměrem není psát historický výklad o tom, co se kolem 17. listopadu 1989 událo, psala bych to jen ze svých vzpomínek. (Těm, kteří se chtějí dozvědět fakta, se nabízí rozmanité webové stránky i nejrůznější
tištěné texty, novinové články i knihy, a také televizní dokumenty). Mým záměrem je připomenout, že šlo o zásadní změnu v celé společnosti.
Každý z nás hodnotí události ze svého pohledu, máme různý věk, za sebou různé zkušenosti, historii vlastní rodiny, formovaly nás jiné skutečnosti. To nejcennější, co přinesl nový režim, je Svoboda. Otevřely se nám obrovské možnosti, na druhé straně doba vyžaduje větší osobní
i společenskou zodpovědnost. A to dokážeme jen v takové míře, jaké jsme schopni a jakou jsme také ochotni přijmout. Různou měrou využíváme nabízené možnosti tak, aby bylo dobře nejen nám, ale i těm, kteří neměli šanci uchopit nový svět úspěšně a kvalitně a mají potíže se
základními životními potřebami.
Zkusme při debatách myslet na osm pravidel dialogu. Nebo jedno přidám: Když se bojuje, prohrávají obě strany.
Anna Chocholová, Honice

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme městskému úřadu za blahopřání k našim narozeninám.
Manželé Pelcovi

Děkujeme městskému úřadu a panu starostovi za milé přání
k narozeninám.
Manželé Čechovi

Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a panu starostovi,
Ing. R. Forštovi, za blahopřání k narozeninám.
Jan Fišer

Děkuji městskému úřadu ve Stochově a panu starostovi,
Ing. R. Forštovi, za blahopřání k mým narozeninám.
Michal Janeje

Děkuji Městskému úřadu Stochov, ale i těm všem, kteří nezapomněli, že mám v říjnu narozeniny.
Jiřina Dáňová
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří navštívili anebo
navštíví výstavu mých kreseb. Považuji, ale za důležité zmínit, že
tato výstava by se neuskutečnila, kdyby nebylo podpory a pomoci
při realizaci pana Tomáše Barocha a Karla Berana. Velké díky patří
i paní Marii Zelenkové a lektorce paní Lence Pískové, které měly
podíl nejen na přípravách, ale samotném rozjezdu výstavy. Samozřejmě nemohu vynechat poděkování zástupcům našeho města
starostovi Ing. Romanu Forštovi a místostarostce Mgr. Miloslavě
Becherové, kteří pro mé kresby poskytli prostory a také se osobně
zúčastnili zahájení výstavy. Všem velké díky.
Olga Vilímová

Děkuji starostovi, Ing. Romanu Forštovi a zástupkyni Komise pro
mládež a seniory paní Janě Suprunové za blahopřání a dárek
k mým narozeninám.
Milada Peřinová
Děkuji svazu invalidů a městskému úřadu za dárek a blahopřání
k mým 80. narozeninám.
Josef Karlovský
Děkujeme městskému úřadu a panu starostovi, Ing. Forštovi, za
milé přání k našim říjnovým narozeninám.
Manželé Dobešovi
Děkuji představitelům města za blahopřání k mým 70. narozeninám.
Jiří Kabát

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
11/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 14. 11. 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.
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ŠACHY STOCHOV
Konečně jsme se dočkali, skončila nám dlouhá přestávka a v neděli
13. 10. 2019 jsme zahájili nový ročník regionální soutěže 2019 - 2020. Los
nám určil jako prvního soupeře kladenskou Novu C.
Byl to pro nás úplně neznámý soupeř, protože Nova sestavila dvě družstva. Původní družstvo byli hráči s nějakým handicapem, třeba i vozíčkáři
a hráli všechny zápasy doma. Tohle nové družstvo má hráče s dost vysokým ELO, a tak jsme očekávali těžký zápas a přiznám i vysokou prohru.
Protože však z nějakých nám neznámých důvodů nepřijeli s těmi nejsilnějšími hráči, podařilo se nám zvítězit, a to vysoko 4 1/5 : 1/5 bodu. Bylo to
pro nás milé překvapení o to větší, že i náš nejmladší hráč Vojta
Švarcbach, který hrál svůj první zápas v soutěži, získal cenný bod. Remízoval pouze hráč na druhé šachovnici. Druhý zápas nás čeká 3. 11. v
Rakovníku. Ještě bych rád dodal, že letní přestávku jsme využili k návštěvě několika rapid turnajů, například v Rakovníku, Velvarech, Kolešovicích, Hostivicích, Zlonicích a dalších, se střídavými úspěchy.
Nakonec bych rád znovu upozornil všechny zájemce o šachy, hlavně z
řad mladých, aby přišli mezi nás, zahrát si a pomoci nám udržet šachovou
tradici v našem městě.
Se šachovým pozdravem zdraví Tůma R.

VOLEJBAL
PRO MALÉ ZÁJEMCE
Pozvánka na navštěvování mladší volejbalové přípravky
dívek narozených 2015 a mladší. Tréninky se konají v tělocvičně Základní školy v Tuchlovicích, každé pondělí a středu od
17,00 do 18,00 hodin od října 2019.
Tréninky pro takto malé děti budou jen za účasti jednoho
z rodičů. Letos si chceme vyzkoušet účast ve žlutém minivolejbale, proto je možné, aby sportovně nadané dívky byly i o něco
starší.
Ondřej Pilný,
trenér III. třídy

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Po letní přestávce začala v říjnu stolním tenistům naplno nová sezóna 2019/2020.
Áčku se podařilo udržet a bude hrát dále krajský přebor II. třídy. Sestava družstva je –
Jaroslav Jedlička, Zdeněk Janoušek, Tomáš Velc a Roman Žák. Doplňovat ho bude hlavně Petr Fencl z béčka, který je výkonnostně na stejné úrovni jako hráči áčka.
B družstvo bude hrát nadále okresní přebor II. třídy v sestavě P. Fencl, J. Hudeček,
M. Gniewek, T. Šubrt a doplňovat mužstvo bude P. Krob, M. Freiman, P. Dušek, V. Libecajt,
J. Minichthaler a O. Krobová.
Do sezóny 2019/2020 je přihlášeno i družstvo C s hráči P. Krob, M. Freiman, P. Dušek,
V. Libecajt, O. Krobová, P. Jedlička, J. Minichthaler. Družstvo má odehrané první krajské
zápasy.
Výsledky:
25. 9. 2019 – S Stochov A - S Unhošť 10:6 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, R. Žák 1/2,
Z. Janoušek 1/2, T. Velc 4/0, čtyřhra 1/1, )
11.10.2019 –S Stochov A - S Rakovník A 10:2 (body / prohry: J. Jedlička 3/0, R.
Žák 1/1, Z. Janoušek 1/1, T.Velc 3/0, čtyřhra 2/0,)
13.10.2019 –S Stochov A - TJ Broumy 10:5 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, T. Velc 2/1,
Z. Janoušek 1/2, P. Fencl 1/2, čtyřhra 2/0,).
V říjnu začalo okresní soutěž II. třídy také Stochovské„B“ družstvo. Výsledky:
18.10.2019 – Vik. Černuc - S Stochov B 11:7 (body / prohry: J.Hudeček 3/1, T. Šubrt
0/4, P. Krob 3/1, M . Freiman 4/0, čtyřhra 1/1) „C“ družstvo má odehrané dva zápasy
v okresní soutěži III. třídy.
Výsledky:
11.10.2019 – S Stochov C – TSM Kladno B 10:8 (body / prohry: P. Krob 3/1,
M. Freiman 3/1, P. Dušek 2/2, V. Libecajt 1/3, čtyřhra 1/1).
21.10. 2019 – S Dříň C- S Stochov C 15:3 (body / prohry: P. Krob 0/4, M. Freiman 2/2,
P. Dušek 0/4, V. Libecajt 0/4, čtyřhra 1/1).
Za oddíl stolního tenisu Václav Libecajt

Zdravotní cvičení je pro mladé a seniory

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
KABELOVÁ TELEVIZE
Informace týkající se sportovního areálu můžete nově sledovat v kabelové
televizi na programu Města Stochov

KOSMETIKA VE SPORTOVNÍ HALE
Nově vám ve Sportovní hale ve Stochově nabízíme prodej kusových sprchových gelů, šamponů a zapůjčení ručníků. Je možné vám ručník za malý
poplatek ve sportovní hale zapůjčit. Sprchové gely a šampony vám nabízíme k prodeji, a to na recepci sportovní haly.

MULTISPORT KARTA
Ve Sportovní hale ve Stochově můžete využívat
Multisport karty na squash, badminton, bowling,
plážový volejbal. Více informací na recepci sportovní haly.

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 PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY
Na recepci Sportovní haly ve Stochově přijímáme platební karty.

KARDIOZÓNA VE SPORTOVNÍ HALE
Na základě dokončeného výběrového řízení byl vybrán dodavatel nového
sportovního vybavení pro projekt „Kardiozóna SAMS“. Do konce letošního
roku tak budou provedeny drobné stavební úpravy bývalé posilovny ve
sportovní hale města a budou dodány a zprovozněny nové stroje v rámci zřízení tzv. „Kardiozóny“. Jedná se o profesionálními sportovní stroje, a to celkem 10 ks (3 běhací pásy s interaktivním displejem, 2 eliptické trenažery, 2 kola typu recumbent, 2 veslovací trenažéry a 1 stepper
s led plus displejem). O spuštění „Kardiozóny“ budeme informovat v nejbližším možném termínu (počítáme cca 2-3 měsíce) do jejího otevření. Prostor bude vybaven klimatizací.

REVIZNÍ PROHLÍDKA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Na dětských hřištích ve správě SAMS proběhla v měsíci říjnu roční revizní prohlídka hřišť odbornou firmou, a to vše v souladu bezpečnostních norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.
Dětské hřiště U Stadionu, zde došlo k výměně veškerých závěsů, řetězů a sedáků u houpaček. Dále bude opraveno pískoviště (nové obložení a zakrytí).
Dětské hřiště Čelechovice, zde byl dokončen nátěr herních prvků, dále bude opraveno pískoviště (nové obložení a zakrytí). V nátěru dětských
hřišť budeme pokračovat dle počasí.

Rozpis akcí ve Sportovní hale Stochov (listopad + prosinec 2019 )
2.11.
3.11.
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24.11.
30.11.
1.12.
7.12.
8.12.
14.12.
15.12.
21.12.

Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II. třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II. třídy futsalu FIFA
Florbalový turnaj – Black Angels
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II. třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II. třídy futsalu FIFA
Florbalový turnaj – FBC Rakovník
Florbalový turnaj – FBC Rakovník
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II. třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II. třídy futsalu FIFA
Florbalový turnaj – Nové Strašecí
Florbalový turnaj – FBC Rakovník
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II. třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II. třídy futsalu FIFA
Futsalový vzpomínkový turnaj – Stochov

Stránka 12

NAŠE MĚSTO STOCHOV

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV

Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky

TENISOVÝ KLUB STOCHOV, s.r.o.
POSVÍCENSKÝ TURNAJ ČTYŘHER
Ve dnech 28.- 29.září 2019 uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. již 30. ročník
POSVÍCENSKÉHO TURNAJE ČTYŘHER v tenise. Z vítězství se radovali Karel
a Roman Klusákovi, když ve finále přehráli dvojici Tomáš Velc ml., Roman Žák,
po setech 6:3, 6:2. Semifinálové výsledky K. Klusák, R. Klusák - Vl. Jurgovski,
M. Ulman 7:6, 6:2, T. Velc ml., R.Žák - Burda, Santner 6:0, 6:2.

24. ROČNÍK
STOCHOVSKÉHO
POHÁRU
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal dne 14.9.2019 24. ročník
Stochovského poháru v tenise.
Z vítězství se radoval Roman Žák, když ve finále přehrál Tomáše Velce ml. 6:2, 6:1.
V semifinále se utkali Tomáš Velc ml. - Michal Ulman 6:1, 6:0, Roman Žák - Karel Klusák
6:3, 4:1 scr. V soutěži útěchy zvítězil Dominik Velc. Ceny vítězům předal prezident klubu
Roman Klusák.
Roman Klusák, prezident klubu
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INFORMACE A INZERCE
PIDI A VELKÝ LIDI
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.

Hledám pro své klienty nemovitosti
ve Stochově (byty, domy, pozemky
a zahrady). Volejte nebo pište
605 881 104
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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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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16. října 2019 se uskutečnilo další slavnostní přivítání občánků mezi občany města. Pan starosta,
Ing. Roman Foršt, přivítal mezi občánky Města Stochova 1 chlapečka a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Michala Gombitu, Amálii Dolejšovou a Anetu Vršeckou. Všem ještě jednou touto cestou
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Aneta Vršecká

Amálie Dolejšová

Michal Gombita

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci říjnu 2019 oslavili, 91. narozeniny, paní Věra
Jílková a pan Karel Pelc. K těmto významným životním
jubileím jim popřáli starosta města Ing. Roman Foršt
a Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory. (Výše
jmenovaní souhlasí se zveřejněním jména a příjmení
v měsíčníku Naše město Stochov).
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně
zdraví.
Redakce NMS

CENY MĚSTA STOCHOV
Celkem 3 ceny udělilo město Stochov významným občanům
v rámci slavnostního večera při příležitosti Státního svátku
vzniku samostatného československého státu. První oceněný
pan Václav Čížek obdržel cenu za celoživotní přínos v oblasti
sportu a tělovýchovy. Další oceněnou se v letošním roce stala
dlouholetá kantorka místní základní školy paní Mgr. Hana
Zimmermannová, která obdržela cenu města jakožto uznání
za celoživotní působení v oblasti školství a kultury a také
za přínos občanské společnosti. Posledním oceněným in memoriam se stal Mgr. Milan Zimmermann, který byl taktéž oceněn za celoživotní působení v oblasti školství a kultury a také
za přínos občanské společnosti. Ceny města předávali za město Stochov starosta města, Ing. Roman Foršt a místostarostka
města, Mgr. Miloslava Becherová.
Redakce NMS

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

OBCHODNÍ PASÁŽ – možnost předvánočních nákupů
Vážení občané, čtenáři, dovolte mi, abych vám v tomto čísle představila již celou OBCHODNÍ PASÁŽ, nacházející se na Mírovém náměstí,
naproti lékárně. Ve své rubrice jsem vás již postupně informovala, jaký
nebytový prostor zde otevřel a co nabízí, takže nyní shrnutí:
V prostoru naší pasáže najdete 5 obchodů, veřejné WC, lavičky
k odpočinku, prostředí nám zde zpříjemňují 2 televize s informačními
kanály o městě a hudbou. Jaký sortiment zde najdeme?
1. DANISO s.r.o.- butik s oblečením, pěkné oblečení velice
dobré kvality, nejen pro sebe
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2. J. CÍSAŘOVSKÝ- prodej sýrů – kvalitní rakouské sýry, domácí
limonády, a jiné

3. Salon Gentleman's- pánské a dámské kadeřnictví
s příjemným prostředím a službami
4. Prodejnu dětského textilu a nadměrných velikostí s širokým
sortimentem pro PIDI A VELKÝ LIDI

5. GALANTERIE- bohatý sortiment, metráž, látky, věci pro šití,
pletení, cíchy, ručníky a jiné

Takže vážení občané, užijme si předvánočních
nákupů v našem městě. Chtěla bych touto cestou
poděkovat i všem podnikatelům, obchodníkům ve
Stochově, neboť jejich obchody a provozovny nabízejí velice kvalitní věci a nám občanům tak usnadňují
a zpříjemňují život .
Mgr. Miloslava Becherová, místostarostka města

