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STAROSTA INFORMUJE
Zastupitelstvo města na únorovém zasedání, mimo jiné, projednalo a schválilo rozpočet města pro rok 2019. Tento finanční plán prošel důkladným projednáním členy finančního výboru ve spolupráci s vedením města a jednotlivými odpovědnými zaměstnanci městského úřadu, přičemž byly diskutovány všechny položky jak na příjmové, tak na výdajové straně
rozpočtu. Celkově byl rozpočet koncipován a navržen jako vyrovnaný s celkovou výší příjmů i výdajů 249.558.000 Kč. Největší kapitolu na straně výdajů tvoří stavebnictví (cca 32% z celkových plánovaných výdajů) v rámci které se plánuje provedení řady investic a oprav. V letošním roce se tak rozběhnou práce na rekonstrukci řady veřejných prostranství napříč všemi částmi města. Projektově je připravena rekonstrukce ulice Konopaská v Čelechovicích – zde však nejprve počkáme na
vyhodnocení žádosti o dotaci, kterou jsme zpracovali a odeslali na Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt je hotový také na opravu spodní části
komunikace v ulici Ve Dvojdomkách (úsek mezi ulicemi Dlážděná a Švermova) v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. V obdobné fázi je připravena oprava komunikace v ulici Na Americe v Honicích, zde se dokončují úpravy projektové dokumentace. Také
zde zahájíme zadávací řízení v nejbližším možném termínu. Dalším zadávacím řízením bude vybrán zhotovitel stavebních prací pro III. etapu
revitalizace návsi v Čelechovicích.
Dále máme připraveny projektové dokumentace + žádosti o poskytnutí dotací na zateplování dalších bytových domů (Hornická - Dukelská
310-314 a Dukelská - Švermova 271-276). Budeme-li úspěšní v samotném procesu posuzování těchto žádostí a získáme-li dotace, o které
žádáme, nic nám nebude bránit v realizaci dalšího zateplování výše uvedených bytových domů. V letošním roce plánujeme zadat zpracování
řady projektových dokumentací pro další akce, které byly schváleny jako prioritní investice pro období 2019-2022 (např. rekonstrukce ulice
9. května, parkoviště P+R na Slovance, dokončení chodníku u kruhového objezdu na Slovance, revitalizace náměstí U Dubu, rekonstrukce
hlavního sálu a přísálí domu kultury,…). Počítáme s revitalizací dalších vnitrobloků, zde byl vybrán prioritně prostor před vstupem do I. mateřské školy (tento by měl být revitalizován v letošním roce). Chceme také začít opravovat objekt č.p. 410, který je ve vlastnictví města a ve kterém nabízí své služby Speciální škola Slunce (začneme výměnou oken a dveří). Značnou změnu brzy zaznamenají občané města také ve
vnitřních prostorách budovy městského úřadu, kde samozřejmě plánujeme provést rekonstrukci také v čekárnách lékařů, tak aby čekárny pro
pacienty splňovaly standardy 21. století. V letošním roce počítáme s rekonstrukcí druhého patra Muzea U Dubu a také chceme zahájit provoz
spodní části tak,aby návštěvníci měli možnost navštívit zde umístěnou expozici o historii našeho města.
Rozpočet města pamatuje také na potřebné investice pro příspěvkovou organizaci ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov. V uplynulém měsíci byla vyhlášena celkem dvě zadávací řízení na projekt s názvem „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Stochov včetně bezbariérového přístupu“. Bohužel o nabízené stavební práce a dodávku vybavení, nábytku a nových školních pomůcek pro naší školu neprojevila zájem žádná firma, a tak
jsme nuceni obě zadávací řízení opakovat. Pevně věřím, že ve druhém kole přijdou nabídky od potenciálních uchazečů o tyto veřejné zakázky. Škola bude dále v letošním roce vybavena novým zabezpečovacím systémem a u hřiště s umělou trávou bude instalováno osvětlení hrací
plochy. Nově bude také pořízeno služební vozidlo, které bude sloužit pro účely a potřeby zaměstnanců a žáků ZŠ Stochov.
Ve sportovních areálech řešíme aktuálně projekt na rekonstrukci šaten a sprch v přízemí i v prvním patře Sportovní haly města Stochov
(rekonstrukci plánujeme provést v době letní odstávky). V jarních měsících budou instalovány na hřištích nové herní tabule pro malé děti
a také plánujeme výměnu herního prvku lanovka na dětském hřišti před nohejbalovými kurty sportovního areálu.
V rámci příspěvků pro volnočasové aktivity místních neziskových organizací a spolků na sport volnočasové aktivy a kulturu, dochází po
řadě let k navýšení částky pro přerozdělení, což osobně velmi vítám, a jsem rád, že tento návrh byl zastupiteli akceptován. Nově bude
k dispozici pro dílčí žádosti o 150.000 Kč více (celkem je alokována částka 950.000 Kč). Také malé granty jsou posíleny, a to o 50.000 Kč na
celkovou částku 200.000 Kč. Pevně věřím, že členové místních spolků toto navýšení financí pro spolkový život ve městě ocení a připraví opět
řadu smysluplných aktivit pro využití volného času dětí a mládeže. V současné době je již možné podávat žádosti o dotaci a bližší informace
zájemci naleznou na internetových stránkách www.stochov.cz. A protože nám pomalu, ale jistě, odeznívá letošní zima, přeji všem čtenářům
městského měsíčníku co nejpříjemnější prožití nadcházejících jarních měsíců.
Váš starosta
Ing. Roman Foršt
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
3/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 8. 3. 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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ITES spol. s r.o.
Zprovoznění kotelny na biomasu v ulici S. K. Neumanna
Po několika měsících intenzivní výstavby byla dne 10.12.2018 uvedena do zkušebního provozu nově vybudovaná kotelna na biomasu
v ulici S. K. Neumanna. Tepelný zdroj o výkonu 2 500 kW je určen ke spalování dřevní štěpky. Provoz zařízení je plně automatický. Měřeními
provedenými po zprovoznění kotelny bylo prokázáno, že vyhovuje všem platným emisním a hlukovým požadavkům.
Město Stochov má nyní jednu z koncepčně nejmodernějších teplárenských soustav v České republice. Dvoupalivový systém umožňuje
preferovat při výrobě tepla zdroj s aktuálně nižšími provozními náklady s pozitivními dopady na stabilizaci a výši ceny dodávaného tepla.
Výrazně se zvýšila energetická účinnost, je zajištěna plynulost, bezpečnost a provozní spolehlivost výroby a dodávky tepelné energie všem
odběratelům. Vzájemná zastupitelnost obou kotelen umožňuje provádění letní údržby tepelného zdroje bez, jinde běžných i dvoutýdenních,
odstávek dodávky teplé vody. Obyvatelé města jsou ve srovnání s provozem původní uhelné kotelny méně zatěžováni hlukem a dopravou.
Došlo k významnému snížení produkovaných emisí
tuhých a plynných znečišťujících látek, což se okamžitě projeví v kvalitě životního prostředí. Za mrazivého počasí je tak nad komínem vidět pouze bílý
oblak vodní páry odpařené při spalování vlhké
dřevní štěpky.

Důležitou informací je skutečnost, že na výstavbu tepelného zdroje na spalování biomasy se podařilo získat podporu v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva Obnovitelné zdroje energie – III. výzva – aktivita c) výstavba a rekonstrukce
zdrojů tepla z biomasy. Projekt je administrován Ministerstvem průmyslu a obchodu a spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výše poskytnuté dotace je 22 630 000,- Kč.
Ing. Rostislav Kvarda, výrobní ředitel společnosti ITES, spol. s r.o.

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vážení spoluobčané, milí Stochováci,
dovolte mi, abych vás pozdravila jménem komise pro životní prostředí,
která v tomto volebním období pracuje na městském úřadě ve Stochově
v novém složení. Sešli jsme se jako zástupci různých politických stran a
hnutí a zároveň i jako reprezentanti různých částí města Stochova: paní
Zdeňka Pelichová – člen ČSSD – část Stochov-sídliště,
pan Vladimír Videmann – nezávislý za KSČM – část starý Stochov,
pan Petr Albert jr. – nezávislý za Pro rozvoj Stochova – část Slovanka,
paní Hana Vejrážková – nezávislá za ODS – část Honice.
Část Čelechovice sice nemá v komisi zastoupení v podobě člena, ale
vždy se najde cesta, jak se dostat k potřebným informacím.
Jak už jsem řekla, sešli jsme se v novém složení a všichni v této komisi
pracujeme poprvé. V naší práci bychom chtěli navázat na činnost předchozí komise a stát se tak platnými členy, poradci vedení městského
úřadu. Chceme plnit nejen úkoly, které nám budou zadány vedením města, ale také bychom se chtěli našimi podněty a postřehy podílet na zlepšení našeho životního prostředí. Tím nejsou myšlena jen tradiční témata
jako úklid ve městě, třídění odpadů či poukazování na věčně neuklizené
psí exkrementy našich miláčků. Chtěli bychom si všímat i běžného života,
zelených zákoutí, relaxačních zón, vylepšení a zkrášlení našich společných prostor ve městě. Vše, co lze vylepšit, a co je v legislativních,

finančních a organizačních možnostech vedení města, stojí za
pokus o změnu. Už teď dostáváme od vás, spoluobčanů,
spoustu dobrých nápadů a podnětů, které zpracováváme
a předáváme dál k posouzení a realizaci.
A hned zkraje kalendářního roku si vás dovolujeme pozvat na
tradiční akci Ukliďme Česko. V našem městě a okolí proběhne dne 13. 4. 2019, v sobotu dopoledne, a bude zakončena tradičním opékáním buřtíků a sladkými odměnami pro
všechny malé účastníky. Pojďme všichni uklidit si do přírody,
tam, kam běžně chodíme na procházky, výlety, kde trávíme
volný čas s našimi dětmi a čerpáme energii z přírody. Pojďme
se projít, jako obvykle, a aspoň jeden den v roce to přírodě
vraťme a ukažme, že si vážíme toho, co nám dává, a na oplátku odnesme to, co do ní nepatří. Naučme děti, že je třeba se
starat o místa, kde žijeme a kde to máme rádi, a nepečovat jen
sami o sebe. Bližší informace, začátek i vytipované trasy,
najdete v příštím čísle městského časopisu a na plakátech
ve městě.
Přejeme vám všem klidné a spokojené jarní období.
Za všechny členy komise – Mgr. Hana Vejrážková
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV
PŘISTAVOVÁNÍ BIKRAMOVÝCH VAN NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA
Do konce března roku 2019 nebudou z důvodu zimní údržby přistavovány bikramové vany na velkoobjemový odpad.
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od 7,00h do 15,00h. Středy
do konce března 2019 prodlouženy NEJSOU. Liché soboty budou
otevřeny i nadále i v zimním období.

KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝVH SLUŽEB- MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 8.3.2019
Historie Mezinárodního dne žen
MDŽ je původně dnem mezinárodního boje za ženská práva a rovnoprávnost. Původně to v podstatě začalo roku 1908 (podruhé to bylo
o rok později v roce 1909), kdy došlo ke stávce newyorských švadlen.
Ty se dožadovaly sociálních výhod a také toho, aby jim bylo uděleno
volební právo. V den stávky se sešlo celkem 15 000 žen, kdy každá
z nich nesla v ruce květinu a všechny pak společně pochodovaly po
Manhattanu.
Jejich počínáním se inspirovaly i Evropanky. Roku 1911 se sjela
ženská internacionála do Kodaně v čele s německou revolucionářkou
(Klára Zetkinová – Clara Zetkin), která navrhla, aby byl den stávky
vyhlášen svátkem na počest žen z celého světa, jako oslava toho, že
se statečně a hrdě dokázaly postavit proti nespravedlivému zacházení. Zajímavostí je, že pevné datum, tedy 8. března, bylo stanoveno až
po 1. světové válce.
Začátek března je každoročně stejný v tom, že většina mužů zpozorní a zjišťuje, kdy že se to MDŽ vlastně slaví, je to sice pokaždé
8. březen, ale to už je prostě vžité, že se přesné datum zapomene.
Každý ho slavíme po svém, ale jedno je u všech stejné,

a to že obdarujeme každou ženu. Maminky, sestry, dcery,
tchýně, babičky, kamarádky, partnerky, případně i kolegyně.

NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ NABÍZÍ:
Čerstvě řezané květiny
Čerstvé hrnkové květiny
Květinové aranžmá
Dárkové vazby
Svatební vazby
Smuteční vazby
Doplňkový sortiment ke květinám
( hnojiva, zeminy, postřiky…)
Květináče, truhlíky, popisky a obaly
Ke květinám
Dárkové zboží

OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ
PO-PÁ: 8,00 - 12,00h
12,30 – 17,00h
Sobota: 8,00 – 11,00h
Neděle: ZAVŘENO
Dále můžete sledovat 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 společnost Technické služby
Stochov s.r.o. poskytuje. Dále můžete sledovat i naše webové stránky, které zní: www.tsstochov.webnode.cz
Jaroslava Fuksová, TS Stochov, s.r.o.

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Nejkratší měsíc v roce proběhl z hlediska Městské Policie Stochov poklidně. Strážníci řešili pouze několik drobnějších přestupků týkajících popíjení alkoholu, zejména, v ulici Hornická a odchyt několika volně pobíhajících psů.
Poslední páteční večer strážníci dopadli mladíka, který po Stochově převrhával popelnice. Úklid vzniklého nepořádku pro něj byl určitě větší
trest, než uložená pokuta.
Městská policie Stochov

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým 70. narozeninám.
Jan Svatoň
Děkuji panu starostovi Ing. Romanovi Forštovi a MÚ Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Hana Štěpánová
Děkuji členům výboru místní organizace KSČM za milé přání a dárky k mým narozeninám, rovněž děkuji městskému úřadu za srdečné
blahopřání.
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INFORMACE ZE ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
Leden a únor proběhl v naší škole ve znamení zkoušení, psaní různých písemných prací, protože se poslední den v únoru rozdávalo vysvědčení a bylo potřeba mít dostatek známek. Někteří žáci pátých, devátých a speciálních tříd si podali přihlášky na střední školy.
31. 1. 2019 dostali žáci vysvědčení a užili si alespoň jeden den prázdnin. Učitelé v tento den byli proškoleni v počítačové gramotnosti.
Žáci třetích a čtvrtých tříd začali jezdit na plávání. Na tuto akci jsme získali dotaci, která pokrývá veškeré výdaje. 23. 1. naši čtvrťáci přivítali
v obřadní síni městského úřadu nové občánky Stochova. Páté třídy navštívily Toulcův Dvůr a čtvrťáci Technické muzeum v Praze. Velmi
zajímavý byl Den otevřených dveří pro veřejnost v první A. Jako každý rok odjely sedmé třídy na lyžařský kurz.
ZUŠ měla také napilno neboť organizovala Stochovskou grácii. Přehlídku tanečních oborů, které se zúčastnili tanečníci z pěti okolních
ZUŠ. V prostorách kulturního domu proběhl v únoru seminář irské hudby. Máme také velmi dobrý výsledek ve hře na elektronické klávesové
nástroje, kde žák naší ZUŠ Jan Vondráček postoupil do krajského kola. Tak mu budeme držet palce.
Děti z obou MŠ jezdí na plavání do Tuchlovic. Velmi pěkný byl karneval 2. MŠ.
V družině se děti vůbec nenudí. Paní vychovatelky připravily s dětmi ve školní kuchyňce sladké a slané zákusky a byly s dětmi na bowlingu
ve sportovní hale.
V budově školy byla vyměněna další okna a už jsme to poznali na spotřebě energií za teplo. V každém patru školy máme nově nainstalovány televizní informační obrazovky, kde začneme zveřejňovat aktuality jak pro žáky, tak pro rodiče, kteří přijdou do školy. Velkým našim
problémem je špatné pokrytí internetem v celé škole. Věřím, že se tento problém do začátku nového školního roku vyřeší.
Vzhledem k bezpečnosti našich žáků, bude od 1. 3. 2019 zakázán vstup do budovy školy bez vážného důvodu. Prosím tedy rodiče
a ostatní příbuzné, kteří chodí pro děti do školy, aby čekali před budovou školy a nechodili hlavně do prostor před jídelnu, jinak budou vykázáni dozorujícími učiteli.
Zápis do 1. tříd se bude konat 5. a 6. dubna 2019 jako obvykle v pavilonu školy. Zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. do
31. 12. 2012 a od 1. 1. do 31. 8. 2013. V případě odkladu školní docházky je nutné předložit žádost a potřebná doporučení od lékaře a pedagogické poradny.
Na závěr zpráv ze školy zveme všechny občany našeho města na VELIKONOČNÍ TRHY, které se budou konat v prostorách školy ve
dnech 16. - 17. dubna 2019.
PhDr. Lenka Mazuchová
ředitelka školy

Vyměním městský byt 2+1 v přízemí
58m2 po rekonstrukci za městský byt
3+1 nejméně však kolem 70m2 a více,
půdní byt nevadí.
Děkuji za nabídky.
Tel.: 724 554 090 ,
e-mail : vostra.ivana@centrum.cz
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KAMARÁDI STOCHOV
MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ (26. 1. 2019)
V pořadí čtrnáctým maškarním plesem Kamarádů nás provedl
moderátor Jenda, který se letos dostavil se svou partou lovců duchů. K tanci a poslechu čarodějům, klaunům, námořníkům a jiným
hrála kapela V pantoflích. Bohatá tombola potěšila jistě nejednoho
piráta či draka. V soutěžích si zasoutěžili o pěkné ceny myšky, kovbojové i upíři. Cenu za nejlepší masku vyhrál opravdu povedený
záchod, který byl ovšem bohužel mimo provoz.
Děkuji všem zúčastněným dospělákům, že v těch nejrozmanitějších kostýmech zaplnili celou sokolovnu. Děkujeme také všem, kteří
nám pomohli při realizaci plesu. Akce se opět vyvedla, těšíme se na
patnáctý ples!
Týna

KARNEVAL
Jako každý rok i v roce 2019 se po maškarním plese pro dospělé
konal 27. 1. ve stochovské sokolovně dětský Karneval pořádaný
spolkem Kamarádi. Sokolovna se brzy po zahájení akce zcela
zaplnila dětmi různých věkových kategorií, které však měly jedno
společné, všechny přišly v krásných maskách.
Děti si během Karnevalu zatančily, zúčastnily se soutěží a proběhlo také losování balíčků z tomboly. V letošním roce nově všechny
"masky" obdržely také slosovatelné lístky a deset z nich si převzalo
pěkné ceny.
Na závěr Karnevalu proběhl tradiční balónkový rej, s balónky,
kterými byla vyzdobená sokolovna, si děti ještě pořádně zařádily
a kdo chtěl, odnesl si domů balónkovou kytici.
Na Karneval přišlo přes 70 dětí a pevně věřím, že odcházely spokojené. Děkujeme sokolům za bezplatné zapůjčení prostor na tuto
oblíbenou dětskou akci, v jejímž pořádání jsme od nich převzali
pomyslnou štafetu a těšíme se zase příští rok na shledanou.
Za karnevalový tým Kamarádů - Lucka

duben
5. - 6. 4.
13.4.
14.4.
4.5.
5.5.

Kamarádské akce na rok 2019
Magic the Gathering junior - Turnaj
Ukliďme ČESKO - Pořádá město Stochov (Den
Země)
Letní dětská burza
Jarní tvoření
Magic the Gathering junior - Turnaj
Stánek Tuchlovická pouť
Celé Česko čte dětem - Fantastická zvířata

24. - 25.5.

Burza dospělého oblečení

květen
1.6.
7.6.
8.6.
28.6.
červen
červen

Magic the Gathering junior - Turnaj
Den Dětí; stánek
Bojovka děti
Bojovka pro dospělé
Opékání buřtů
Zumba párty pro malé i velké
Magic the Gathering junior - Turnaj

29.7. - 2.8.

Příměstský tábor I. - Letem světem se zvířaty

23.3.

12.8. 16.8.
19.8. 23.8.
7. 9.
říjen
listopad
listopad
prosinec
prosinec

Příměstský tábor II. - Cesta za pirátským zlatem
Příměstský tábor III. - Detektivové v akci
Pohádkový les
Drakiáda
Halloweenská party
Pexesiáda
Mikulášská party
Živý Betlém

Pravidelné akce
každý měsíc je připraveno Deskohraní, Vyrábění ve Vendelínovi
Změna termínu je vyhrazena; sledujte prosím
www.kamaradistochov.cz a FB profil Kamarádů

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Rok 2018 byl pro Kamarády osmnáctým rokem jejich oficiální existence. Pro nás to byl rok velice úspěšný. Dokázali
jsme zrealizovat všechny naplánované akce, mezi nimiž byly opět i akce charitativní. Ze získaných dotací jsme do klubovny pořídili nové hračky pro děti, nové lino, vymalovali jsme další část našich prostor.
Největším úspěchem bylo 1. místo v soutěži Neziskovka roku. Výhra otevřela dveře dalšímu rozvoji (psalo se o nás
v novinách, ozývají se nám noví sponzoři a jsme zvaní na rozhovor do rádia). Za události minulého roku jsme velice
vděční. Ráda bych za celý spolek poděkovala každému, kdo nás jakkoliv podporuje. Moc se těšíme, co nám přinese
rok 2019 a uděláme vše pro to, aby byl alespoň tak úspěšný jako rok předchozí.
Mgr. Zuzana Černá, jednatelka
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INZERCE

Přijmeme prodavačku do kolektivu naší prodejny
nástup v březnu tohoto roku
Těšíme se na Vás,
bližší informace u vedoucí prodejny.
POTRAVINY
A. Uhlířová Mírové nám. 264
Stochov

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

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

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)
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z.s.
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal v pátek 30. 11. 2018 již 19. ročník
Slavnostního večera stochovského tenisu. Klub ocenil své nejlepší hráče za rok
2018. Talentem roku se stala Sára Šafářová, juniorkou roku Lucie Pavlíčková,
juniorem roku Jakub Mits, nejlepší hráčkou Magdaléna Škachová a nejlepším
hráčem Roman Žák. Ceny nejlepším předal starosta města Stochov pan
Ing. Roman Foršt. Moderátorem večera byl Zděnek Vrba.

TJ Baník Stochov, z.s.
Nábor fotbalistů do oddílu TJ Baník Stochov, z.s.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě (nar. 2004 – 2007) do oddílu kopané, aby přišli na první trénink, který se uskuteční
v městské Sportovní hale Stochov ve dnech 6. 3. 2019 a 20. 3. 2019 v 16.00 hod. a dále děti (nar. 2008 – 2011) aby rovněž přišli na první
trénink, který se uskuteční v městské Sportovní hale Stochov ve dnech 13. 3. 2019 a 27. 3. 2019 v 16.00 hod. S sebou sportovní oděv
a obuv.

Těšíme se na vaši účast.
TJ Baník Stochov

T. J. Sokol Stochov - Honice
Stolní tenisté pokračovali v únoru dalšími zápasy jarní poloviny soutěže. Áčko je 4 kola před koncem základní částí soutěže na desátém místě dvanáctičlenné skupiny. Prioritou je neskončit poslední, což by znamenalo přímý sestup bez možnosti bojů o záchranu v play out. Stochovské béčko je bohužel s tříbodovou ztrátou na posledním místě a sestup do 3. regionální třídy se zdá nevyhnutelný.
Výsledky A družstva:
6.2.2019 – Stochov A – Buštěhrad A 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 1/3, R. Žák 1/3, P. Fencl 0/2, T. Velc 3/1, Z. Janoušek 2/0, čtyřhra 2/0)
10.2.2019 – Stochov A – TSM Kladno 4:14 (body / prohry: J. Jedlička 1/2, Z. Janoušek 1/2, J. Hudeček 1/3, P. Krob 0/4, čtyřhra 0/2, WO
1/1)
23.2.2019 – Nižbor A – Stochov A 10:8 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 1/3, P.Fencl 1/3, čtyřhra 1/1)
24.2.2019 – KST Rakovník D – Stochov A 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 1/3, R. Žák 3/1, Z. Janoušek 3/1, T.Velc 2/2, čtyřhra 0/2)
Výsledky B družstva:
1.2.2019 – Stochov B – Buštěhrad B 9:9 (body / prohry: J. Hudeček 2/2, R. Žák 4/0, M. Gniewek 2/2, P. Krob 1/3, čtyřhra 0/2)
15.2.2019 – Stochov B - Dříň B - 4:14 (body / prohry: J. Hudeček 3/1, M. Gniewek 0/3, P. Dušek 0/4, T. Šubrt 0/4, V. Libecajt 0/1, čtyřhra
1/1)
Sokol Stochov oslavil jedno významné výročí. Druhého února 1919 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Stochov-Honice.
Prvním starostou byl tehdy zvolen bratr Koula ze Stochova. K uctění památky tohoto výročí bude na sokolovnu připevněna pamětní deska. Její slavnostní odhalení proběhne16.3.2019 po ukončení valné hromady TJ.

ŠACHY STOCHOV
V neděli 24. 2. jsme odjeli do BrandýSa na sehrání devátého kola v soutěži. S tímto oddílem jsme také dosud nehráli a tak jsme
byli zvědaví, jak to dopadne. První prohru zařídil pan Koblic na druhé šachovnici, ale pan Červenka na postu číslo tři vyrovnal na
jedna ku jedné. Pan Zoula na páté pozici uhrál náš druhý bod. Pan Pucholt na první šachovnici zase prohrál a tak po remíze pana Tůmy na
čtvrté šachovnici jsme se rozešli s nerozhodným výsledkem 2 1/2 : 2 1/2. Tenhle výsledek nám stačil na udržení i nadále čtvrtého místa v
soutěži.
Do konce soutěže nám zbývají ještě dva zápasy a tak doufáme, že se udržíme v horní polovině tabulky. Šachový oddíl zdraví všechny
šachisty ve Stochově a stále platí přijďte si zahrát.
Robert Tůma
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FBC BLUE HORSES
Jsou za námi dvě třetiny letošní sezony a je tedy opět čas na menší zhodnocení snahy florbalistů Blue Horses. Záložní tým pokračuje v
nastoleném trendu poměrně pohledné hry, ale naivního bránění, které poté vyústí v kopec gólů v síti jinak perfektního brankáře, vyučeného ve
škole čar a kouzel, Václava Liebzeita. Hráči se stále více sehrávají a jejich kombinace v útočném pásmu mají mnohdy znaky z prastarých
učebnic florbalu. V posledních utkáních se daří zejména Janžurovi, který snad konečně po 5 letech od svého příchodu od protinožců splatí
vklad, který do něj vedení klubu tehdy vložilo, když do Sydney obratem za tohoto borce poslalo dva rostlé klokany a jednoho suchozemského
lachtana. Pochválit dále můžeme střelce Müllera, který se ze své pozice od levého mantinelu jen nerad mýlí a dorostence Bradáče, jenž obětavou hrou vybojuje spoustu míčku, aby je ihned poté, ještě než plný nadšení hrdě pokyne hlavou na některou ze svých zrovna přítomných
sličných dívek, ztratil. V obranných řadách je to však šeď, sychravo, bída - a to bída apokalyptická, která mnohdy fyzicky bolí a nutí fanoušky k
pláči. Přesto, že na papíře obrana vypadá zkušeně a plná odborníků, ve hře již tento předpoklad velmi pokulhává. Palčivým problémem je
rozehrávka, konkrétně absence nápadů a elegantních řešení. Přihrávky končí na holích soupeřů, kteří jsou ochotni a hlavně schopni, chybu
našich obránců ihned trestat. Když k tomu přičteme tradiční nedůraz kolem brankoviště máte z toho 9. místo aktuální tabulky. Jak již bylo
nicméně zmíněno, chlapci se učí a zlepšují se každým zápasem. Do sestavy se navíc dostávají mladí junáci, kteří svým nadšením nahlodávají
sebevědomí soupeřů a zvyšují konkurenci v týmu.
Výkladní skříň koní cválajících v modré zbroji za děravým kulatým nesmyslem - A-tým, bohužel pokračuje v nepřesvědčivých výkonech.
Jejich dosavadní nezlepšení je záhadou, kterou se trápí ty největší mozky lidstva. Před sezónou odešel sniper Polívka lovit vlny a krasavice
na březích Nového Zélandu. Nedaří se také ustálit sestavu, zejména díky otcovským povinnostem vůči modrým hříbatům. Když už se sejde
plná sestava, tak i díky smůle a nešťastným odrazům se tým dostane do potíží, z kterých těžce hledá cesty zpět. Zatím nikdo není schopen
přiložit ruku k dílu a pomoci florbalovému velmistrovi Prokopovi, aby společně vytáhli tým z bažin nižších pater tabulky. Pro poslední část sezony však i my ateisté a bezvěrci víru neztrácíme a budeme se snažit proplout do klidných vod tabulky, protože sestup do nižší soutěže by byl
až přespříliš krutý. Koho za své výkony vyzvednout v tomto článku? Kromě Prokopa tým táhne ofenzivní obránce a taťka hřebec Štiller. Výkon týmu umí pozvednout také pánové Drexler, Pulec a Švojgr - musí se nicméně dobře vyspat - což vzhledem k tomu, že některé zápasy
začínají po 18 hodině, jde těžko. Spásu můžeme snad čekat od praděda florbalu, který hrál florbal ještě s kyjem proti mamutům, nestárnoucí
studánky příběhů, kterým se jen těžko rozumí a o to hůř chápe - náš Jaro Macík. Snad on vnese klid na naše rozbouřené hole a dovede nás
ke klidným tabulkovým zítřkům. Děkujeme za pozornost. Vážíme si podpory města Stochov i našich sponzorů, zejména pivovaru Zichovec.
Oceňujeme podporu našich fanoušků a rodin, které bez nás v době zápasů strádají. Mějte pěkné poslední zimní dny a třeba někdy v hale na
viděnou.
FC Blue Horses

FK STOCHOV
Futsalisté postupují do prvního kola středočesk é části Poháru FAČR
Futsalisté FK Stochov se poněkud překvapivě objevili ve středočeské části Poháru FAČR. V předkole mu byl losem přidělen soupeř
z daleké Přelouče, který vážil tříhodinovou cestu na horkou stochovskou půdu. K utkání přihlížela celá stovka diváků. Atraktivní hra obou soupeřů nadchla všechny přítomné.
Oba celky, tvořeny mladými hráči, předváděly ofenzivní futsal. O rychlé kombinace na jeden či dva doteky nebylo nouze. Aktivněji do utkání
vstoupili domácí, D. Dolák našel zprava spoluhráče Jungmanna, který už ve 2. minutě překonal brankáře hostí. Ve 13. minutě na oplátku naservíroval Jungmann po krásné kombinaci míč D. Dolákovi a ten se nemýlil - 2:0. Hosté záhy odpověděli Bartákem, který snížil. Jen o minutu
později vyzval L. Dolák ke střele stochovského snajpra Jungmanna a ten znovu skóroval - 3:1. Hosté se nechtěli hned vzdát, ve 20. minutě se
trefil Krejčík a stáhl manko na rozdíl jednoho gólu. Okamžitě po změně stran se trefil Chaloupovský a tabule ve stochovské hale ukazovala
3:3. Domácí však nezpanikařili, D. Dolák našel Jungmanna a ten zvýšil na 4:3. Minutu na to D. Dolák prošel středem a střelou k pravé tyči
překonal brankáře hostí. Aby toho nebylo málo, L. Dolák šikovně vysunul domácího kapitána Kolínka a ten upravil skóre na 6:3. Domácí nesundali nohu z plynu. D. Dolák utekl po levé straně a našel před prázdnou bránou Schonera, kterému stačilo pouze nastavit nohu. Jungmann
využil zaváhání obrany a naservíroval míč před prázdnou bránu Kolínkovi, který zvýšil na 8:3. Hosté dokázali snížit po rohovém kopu Bartákem, který tak vstřelil poslední gól přeloučských. Krátce poté zakombinoval Trégr s Jungmannem a ten vstřelil svůj čtvrtý gól v utkání. Stav na
10:4 upravil technický Slezák a domácí s přehledem vyhráli předkolo FAČR poháru.
FK STOCHOV: Pokorný – Trégr, Schoner – D Dolák, Jungmann – L. Dolák, Cimrman, Cafourek, Kolínek, Balík
Branky: Jungmann 4, D. Dolák 2, Kolínek 2, Schoner, Slezák
První kolo poháru se odehraje v neděli 10. března od 20:15 ve stochovské sportovní hale. Přijďte podpořit mladé futsalisty v utkání proti
Řečanům. Podle jejich slov, je každý fanoušek dalším hráčem, který mladým puškám ze Stochova pomáhá.
10.3.2019 20:15 FK STOCHOV VS ŘEČANY – Hala Stochov
FK Stochov

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 12

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Vážení rodiče, milé děti,
od prosince 2018 provozujeme ve Vašem městě ordinaci praktického lékaře pro děti
a dorost. Postupně se nám, k naší velké radosti, rozrůstá počet registrovaných dětských pacientů a současně i počet odléčených nemocných dětí, které nás zatím navštívily. Naše vize spočívá v tom, že Vám budeme k dispozici prakticky stále, a to
formou jak přímého kontaktu v ordinaci, tak i telefonických informací a konzultací během dne, a to i o víkendech a svátcích, kdy je možné s námi sjednat akutní vyšetření
přímo v ordinaci. S postupným zvyšováním počtu registrovaných dětí budeme i rozšiřovat ordinační hodiny, tak abychom byli v ordinaci do budoucna každý den.
Pro Vaši informaci sdělujeme, že máme k dispozici přístroj k měření CRP, streptest,
vysoce výkonný ultrazvukový
inhalátor, odsávačku, glukometr a přístroj k měření okysličení krve. Denně děláme odběry na dětském středisku,
kdy výsledky máme z laboratoře do druhého dne. Samozřejmostí je zajištění konziliárních vyšetření na specializovaných pracovištích na Kladně nebo v Praze.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vámi projevenou důvěru a těšíme se na další
spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi, kdy naším cílem je mít ve Stochově a okolí
všechny děti zdravé.
Edina Volfová, Vladimír Volf

KNIHOVNA STOCHOV
Srdečně Vás zveme na březnové a dubnové akce, které v naší knihovně pořádáme.
13.3. 2019 Setkání s vizážistkou a módní návrhářkou Danou Beranovou – „Dokonalý make-up a líčení“. Začátek v 17.30 hodin. Vstupné
50,-Kč.
10.4. 2019 Tvoření s Radankou Švecovou –„ Drátování vajec na Velikonoce“. Začátek v 17.00 hodin. Cena kurzu 125,- Kč.
17.4.2019 Setkání s panem Petrem Litvákem – „Rodinné konstelace“ – Co jsou to rodinné konstelace, jak na nás působí a jak nám mohou
pomoci. Otázky, témata, možnosti… Začátek v 17.00 hodin. Vstupné 100,- Kč.

Na všechny akce je nutná rezervace místa.
V úterý 2.4. nás navštíví spisovatelka Ivona Březinová. Je to jedna z našich nejčtenějších autorek pro děti a mládež. Připravila si pro žáky ze
čtvrtých a pátých tříd besedy na téma : „Psi jsou naši kamarádi, ale i pomocníci“ a“ Jak si hrát na spisovatele“. Součástí besedy bude autogramiáda.

KNIŽNÍ NOVINKY – UPOUTÁVKA :
Evžen Boček – Aristokratka a vlna zločinnosti, George Orwell – Farářova dcera, Vlastimil Vondruška – Husitská epopej VII., Kerry Fisherová –
Mlčenlivé ženy, Danielle Steel – Nebezpečné hry, Hakan Nesser – Případ G, Joy Fieldingová – Špatná dcera, František Niedl – Království
meče, Karin Krajčo Babinská – Za sny, Markéta Pilátová – Co vyprávěla gorila, Asterix – Tajemství kouzelného lektvaru, Liz Kesslerová –
Emily Vichrná a země půlnočního slunce, Soraya Nicholasová – Stáje Zlatá hvězda, Zuzana Pospíšilová – Na Elzu je spolehnutí.
Těšíme se na setkání v naší knihovně.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 27. února 2019 se uskutečnilo další slavnostní přivítání občánků mezi občany města. Pan starosta, Ing. Roman Foršt,
přivítal mezi občánky Města Stochova 2 chlapečky a 1 holčičku (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jana Šnebergera, Jakuba
Žižku a Anežku Iblovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Jana Suprunová

Anežka Iblová

Jan Šneberger

Jakub Žižka

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci únoru 2019 oslavila 93. narozeniny paní Marie
Matějková. K tomuto významnému životnímu jubileu jí byly
popřát místostarostka města, Mgr. Miloslava Becherová 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

VZPOMÍNKA
Dne 28. března uplyne 6 smutných let kdy nás opustil pan Petr
Strejc. Láska zůstala, ta smrti nezná. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Rodina a přátelé
Dne 8. 2. uplynulo 10 let, co nás navždy opustil pan Jaroslav
Černohubý. Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Manželka Jarmila s rodinou

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Seřizovač
Operátor výroby
Skladník
Vedoucí pozice

Tel. 313 515 298
www.mueller-technik.cz
personal@mtcz.eu

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané,
v lednovém, čísle našeho měsíčníku jsem vám podala informace o plánu Správy bytového fondu města Stochov na letošní rok. Na únorovém zasedání zastupitelstva města
byl odsouhlasen rozpočet pro rok 2019, takže můžeme náš plán začínat naplňovat. Takže co nového?
BYTY:

pracujeme na vyúčtování služeb spojené s užíváním bytu, nájemníkům bude rozesláno
vyúčtování za uplynulý rok začátkem měsíce
dubna 2019.

na jaře tohoto roku budou zahájeny
práce i na přístupových chodnících, vedoucích k zatepleným domům ve vlastnictví města,
a to bloky: 10 a 11, ul. Jaroslava Šípka.

NEBYTOVÉ PROSTORY:
Pasáž - Mírové náměstí
Již koncem roku 2018 byl v prostorách pasáže otevřen NP č. 1- butik Dani Street.
V polovině měsíce prosince otevřen NP č. 3- kadeřnictví. V současné době proběhlo
výběrové řízení na obsazení dalších nebytových prostor. Na Radě města dne
25.2.2019, byli vybráni zájemci na obsazení NP č. 5 a NP č. 2. Takže se můžeme
v brzké době těšit na další nabídku služeb a rozšíření sortimentu v našem městě.
V prostorách pasáže najdete, jak jsem již dříve zmiňovala, moderní veřejné WC pro
ženy, muže a imobilní, která jsou také v provozu.
Rampa – imobilní
V jarních měsících budou zahájeny i práce na rampě pro imobilní, přístup
k bankomatu a Dům kultury Stochov . Věřím, že tím potěšíme i naše handikepované
občany.
Mgr. M. Becherová, místostarostka

Městský úřad
Stochov
J. Šípka 486,
273 03, Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
Email:
stochov@stochov.cz
www.facebook.com/

