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STAROSTA INFORMUJE
Uplynul nám další měsíc, a tak je opět na čase poskytnout další sérii informací o tom, na jakých aktivitách se v našem městě pracovalo. Ve druhé polovině měsíce dubna byla dokončena stavba, jejímž předmětem bylo provedení
revitalizace Honického náměstí. V této části města tak vznikla nová odpočinková zóna, jsou zde nová parkovací místa, a také došlo na opravu místních komunikací. Akci se podařilo dokončit v plánovaném termínu a věříme, že poté,
co se zazelenají dotčené plochy, bude toto místo příjemnou zastávkou třeba
při vašich jarních procházkách naším městem.
V Čelechovicích byla dokončena oprava křížku směrem
na Nové Strašecí a zároveň byla opravena vedle křížku
umístěná lavička, kde vzniklo odpočinkové místo s příjemným výhledem do širokého okolí. Stejně tak
došlo na opravu dalších dvou laviček, a to u kapličky na návsi a před místním obchodem. V současné
době na požadavek obyvatel Čelechovic činíme kroky směřující k navrácení zvonu do místní kapličky.
Tento by měl být navrácen do termínu letošního Havelského posvícení. V nejbližším možném období
bude odstraněna dřevěná provizorní lávka vedoucí přes Loděnici, který sloužila jako provizorní vodní přechod v době opravy hlavního silničního mostu. Je také vybrán zhotovitel stavebních prací pro provedení
první etapy akce „Revitalizace návsi Čelechovice“. Přepokládaný termín
pro zahájení stavebních prací je koncem měsíce května.
Další dokončenou akcí je provedení odvodnění v ulici Václava
Ulmana v Honicích. Zde došlo k úpravě odtokových poměrů dotčených
ploch tak, aby v případě dešťů nedocházelo nadále k ohrožení majetků zde žijících obyvatel. V současné
době probíhají stavební práce související s úpravou venkovních ploch okolo kulturního domu a následně po
dokončení se firma přesune na provedení rekonstrukce přístupových chodníků bytových domů bloky č. 10 a
11 v ulici Jaroslava Šípka. V dubnu také byla dokončena montáž venkovního osvětlení hřiště s umělým povrchem za školní tělocvičnou.
Město dále zajistilo výměnu nefunkčního kamerového bodu ve Sportovních areálech města Stochov,
kde byla osazena nová modernější kamera s vyšším rozlišením. Dále došlo ve sportovních areálech města
k pořízení a rozmístění nových stojanů na kola. Na dětském hřišti je
dokončena montáž nové lanovky pro děti a došlo také k osazení nových
interaktivních panelů, které doufejme, zaujmou naše nejmenší ratolesti.
Také na Slovance se i letos provádí řada úprav. Jako další byl opraven chodník v ulici Lánská. Město
se také stalo řádným vlastníkem zatravněného pozemku naproti Hotelu Slovanka a v dohledné době
začnou projektové práce spojené s přeměnou této plochy na parkoviště P+R (realizace stavby, půjde-li
vše dle plánu, je plánována na rok 2020).
Městská policie je nově vybavena osobní minikamerou pro případný záznam sporných situací.
Město obdrželo také rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí v maximální výši 1.020.000 Kč. V rámci této dotace budou pořízeny dva nové užitkové elektromobily + rychlonabíječka pro účely Technických služeb města Stochov. Tyto nahradí dva stávající cca 35
let staré vozy typu Multicar. V současné době je připravováno výběrové řízení pro dodavatele těchto
typů vozidel.
Od dubna letošního roku je také v pravidelném
provozu Městské muzeum (Náměstí U dubu), kde je možné, až do konce října, navštívit
expozici s názvem „SOKOLSKÉ STOLETÍ“. Tato výstava je připravena jako připomínka
100 let od založení místního pobočného spolku TJ Sokol Stochov – Honice. Vstupné na
výstavu je bezplatné. V muzeu je také možné zakoupit suvenýry s logem našeho města.
Chtěl bych zde také velmi poděkovat všem příchozím, kteří svojí účastí a svou prací
podpořili akci s názvem „Ukliďme Česko“. Děkuji členům komise Rady města pro životní
prostředí, občanskému sdružení Čelechovice v Čechách a Soukromé speciální škole
Slunce za přípravu a organizaci této akce. Letos jsme společnými silami sebrali mnoho
odpadu a udělali jsme okolí našeho města opět příjemnějším pro život nás všech
Roman Foršt
váš starosta
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vážení spoluobčané, milí Stochováci,
dnes vám přinášíme jen stručné informace. Dne 13. 4. proběhl v našem
městě a okolí hromadný úklid odpadků a všeho, co patří do popelnic nebo
sběrného dvora. Úklidové akce v rámci projektu Den Země – Ukliďme
Česko se zúčastnilo asi 60 dobrovolníků, dospělých i dětí. Počasí slibovalo déšť a zimu, ale nakonec nás příroda odměnila a poslala nám hřejivé
sluneční paprsky a utišila vítr. Jen co jsme po skončení úklidu dopekli na
hřišti buřtíky, nebe se zatáhlo a začal foukat studený vítr. Celá akce proběhla pod záštitou Městského úřadu ve Stochově, kdy pan starosta koordinoval průběh akce s následným úklidem Technických služeb Stochov.
Nejvíce nepořádku bylo shromážděno na černých skládkách u lesíka u
dálnice v Honicích a pod hřbitovem na výpadovce ven z města a také
co do přírody nepatří. Dále děkujeme paní Videmannové za
teplý čaj a výborné buchty, které přišly k chuti jako mňamka,
než se dopekly buřty. Sladká odměna za odvedenou práci
v podobě bonbónů a sušenek určitě chutnala všem dětem.
Děkujeme i paní Holanové za spolupráci s dětmi ze ZŠ.
Věříme, že příští rok se akce zúčastní ještě více dobrovolníků, kterým není naše okolí lhostejné. Budeme se těšit.
Další informací, kterou pro vás mám, je emailová adresa.
Pokud ve svém okolí vidíte něco, co je třeba opravit, máte
návrh na změnu, vylepšení apod., můžete nám posílat vaše
nápady a návrhy na adresu:
zivotniprostredistochov@gmail.com Vaše podněty budeme zpracovávat a předávat dál k dalšímu řešení. Vedení města se jimi bude zabývat. Jinak máte samozřejmě k dispozici
facebookové stránky města, telefonní čísla i emailové adresy
všech odborů města. Všechny tyto kontakty najdete na webových stránkách města. Těšíme se na vaši spolupráci.
kolem zahrádek na Holubíně. Dost nepořádku se našlo i po sídlišti, protože ne všichni používají odpadkové koše a popelnice na běžný odpad.
Podrobnější fotodokumentaci naleznete na facebookových stránkách města.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem účastníkům za obětavý sběr všeho,

Přejeme vám všem klidné a spokojené jarní období.
Za všechny členy komise pro životní prostředí
Mgr. Hana Vejrážková
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO
EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuji:
Článek 1
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května
2019 od 8.00 do 14.00 hodin.
Článek 2
Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č. 1 je místnost v čp. 187 v ul. J. Šípka (Střední škola služeb a řemesel) pro voliče s trvalým pobytem v místní části Honice (ulice J. Dundra (kromě č.p. 408), Osvobození, V. Ulmana, V. Stádníka, Polní, Za kampeličkou, Na drahách, Na Americe, Na Sedničkách, Ve skaličkách, V srní, U topolu, Honické náměstí), dále ve Stochově,
ulice Osvobození, Vodárenská, Na dolíkách, B. Němcové, Dlážděná, Nová, Družstevní, Lidická, Zahradní, U studánky,
M. Majerové, M. Pujmanové, K. Lhotáka, J. Š. Baara, náměstí U dubu a části ulic Švermova (čp. 102, 107, 111, 348,
349, 350, 418, 428-432, 449, 487, 508, 509), J. A. Komenského (čp. 450, 466, 467) a J.Šípka (čp. 32),
b) ve volebním okrsku č. 2 čp. 486 v ul. J. Šípka (foyer kina) je místnost v pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov,
ulice Ve dvojdomkách, Sokolovská, Pionýru a části ulic J. A. Komenského (čp. 210-213, 215, 217-219), Hornická (čp.
214, 227-229, 235-238), Švermova (čp. 220-222, 244-248), J. Šípka (čp. 187-197, 291-293),
c) ve volebním okrsku č. 3 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (malý sál) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov,
ulice 9. května, Zborovská, Dukelská, Mírové náměstí a části ulic Hornická (čp. 310-313, 315, 316), Švermova (čp. 274276), J. Šípka (čp. 320-322, 486),
d) ve volebním okrsku č. 4 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v
sídlišti Stochov, ulice Školní a části ulic Hornická (čp. 329, 330, 338-343, 384 - 386), Švermova (čp. 331-334), J. Šípka
(čp. 323-325, 371-373), U stadionu (čp. 344 -346, 374 -383, 490), J. Dundra čp. 408
e) ve volebním okrsku č. 5 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v
sídlišti Stochov, ulice S. K. Neumanna a části ulic U stadionu (čp. 364 - 366) a J. Šípka (čp. 368-370, 387, 434, 435),
f) ve volebním okrsku č. 6 je místnost v čp. 43 v Nádražní ulici (železniční stanice Stochov) pro voliče s trvalým pobytem v odloučené části obce Slovanka,
g) ve volebním okrsku č. 7 je místnost v čp. 87 v Čelechovicích (objekt multifunkčního centra) pro voliče s trvalým
pobytem v místní části Čelechovice.
Článek 3
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti. Na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací
lístky jiné.
Článek 4
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Volič, který je občanem jiného členského
státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Článek 5
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynu předsedy
okrskové volební komise.
Ing. Roman Foršt
starosta
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV
Vážení spoluobčané,
dne 25. 5. 2019 od 8:00 do 12:00
bude uskutečněn v areálu společnosti
Technické služby Stochov s.r.o
v Honicích sběr nebezpečného odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří:
syntetické barvy, laky
syntetická ředidla
mořidla
autobaterie
oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
kyseliny, louhy
lepidla, pryskyřice
těkavé látky, fotochemikálie
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Děkujeme vám, že třídíte odpad.
Zároveň bychom chtěli požádat všechny občany Stochova a Čelechovic, kteří potřebují ZDARMA odložit nepotřebné věci ve sběrném
dvoře TS, aby využívali pouze dobu, kdy je sběrný dvůr otevřen.
Množí se případy, kdy nám někteří občané v nočních hodinách
odkládají pneumatiky či nábytek přímo před vjezdová vrata do areálu TS. Neuvědomují si asi, že tím přidělávají zbytečnou práci našim
zaměstnancům a že tento prostor je monitorován kamerou
a „pachatel“ tak může být dohledán a pokutován za znečištění
veřejného prostranství.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Den matek je jediným skutečným mezinárodním svátkem. Slaví se
v různé dny po celém světě. V České republice tento den připadá na druhou květnovou neděli, tj. 12. 5. 2019. V tento den
dávají děti svým maminkám květiny a dárky. Původ tohoto svátku pochází ze starověkého Řecka, kde se slavil svátek plodnosti a matek, který byl spojen s uctíváním
pohanské bohyně Kybelé, matky bohů.

Naše milé květinářky pro vás a vaše maminky připravily mnoho
řezaných květin, které pro vás každý den vážeme z čerstvých
květů. Dále pak velký výběr hrnkových květin v květináčích,
které rozzáří vaši domácnost i zahrádku. Najdete u nás i spoustu dárků, kterými můžete své maminky potěšit. Mezi nimi jsou
například vonné svíčky, aromalampy, proutěné dekorace a mnoho dalšího.
Ukažme svým maminkám, jak moc je máme rádi a jak moc nám
na nich záleží. Poděkujme jim za jejich lásku a za jejich péči
a potěšme je krásnou květinou a milým dárkem.
V NEDĚLI - 12. 5. 2019 PRO VÁS MÁME OTEVŘENO
OD 8,00h DO 12,00h
CO NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ NABÍZÍ
Čerstvé řezané květiny
Čerstvé hrnkové květiny
Květinové aranžmá
Dárkové vazby
Svatební vazby
Smuteční vazby
Doplňkový sortiment ke květinám
(hnojiva, zeminy, postřiky
apod.)
Květináče, truhlíky, podmisky a obaly ke květinám
Poradenství
Dárkové zboží
MOŽNOST PRODEJE PALIVOVÉHO DŘEVA
Přijímáme objednávky na štípané palivové dřevo. Z důvodu
omezeného množství dřeva je tato nabídka omezena, kdo dřív
přijde, ten dřív topí.
Cena za 1m3 = 1050 KČ / 1 multikára 2m3
Objednávky přijímané v pracovní době od 7,00 hod. - 15,00
hod. v kanceláři Technických služeb Stochov, s.r.o. nebo na tel.
čísle 727 917 968, 312 651 542 či na e-mailu
ts-stochov@seznam.cz
Jaroslava Fuksová, TS Stochov

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Strážníci přijali oznámení od výpravčí vlakové stanice na Slovance o muži, který má močit na lavičky ve venkovním prostoru stanice. Na
místě strážníci zjistili, že se jedná o bezdomovce, kterého dobře znají. S mužem nebyla možná jakákoliv komunikace, v přítomnosti strážníků
si lehl na zem a začal si stěžovat na svůj zdravotní stav, proto muži byla přivolána zdravotnická služba a byl převezen na expirační pokoj do
kladenské nemocnice.
V měsíci dubnu bylo strážníky odchyceno několik psů, avšak všechny se podařilo vrátit majitelům. Pokud se majitele pejska dohledat nepodaří, budou psi umístěni do útulku, nikoli do Pcher, jak tomu bylo doposud, nýbrž do útulku paní Sychrovské v Buštěhradě.
Strážníci se zapojili do celorepublikové akce, sběru injekčních stříkaček po narkomanech. Ve městě byly zkontrolovány dětská hřiště, travnaté plochy a sklepní prostory některých domů, kde v minulosti byly stříkačky nalezeny. Během akce byly nalezeny 4 kusy stříkaček, které
byly sebrány a budou odborně zlikvidovány.
Městská policie Stochov
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
Návštěva Městské knihovny ve Stochově
V úterý 2.dubna navštívili žáci 4. a 5. tříd městskou knihovnu. Ve spolupráci s knihovnicemi byla do knihovny pozvána paní spisovatelka
Ivona Březinová. Vyprávěla dětem o životě a hlavně o svých knížkách, které jsou u dětí velmi žádané. Beseda se moc povedla a my tímto
knihovnicím děkujeme za pozvání a zprostředkování příjemné a přínosné akce. Jak se akce líbila dětem, si můžete přečíst sami
v následujících příspěvcích.
(za třídní učitelky 4. a 5. tříd Renata Tůmová)
Dne 2.4. jsme byli v městské knihovně za paní Ivonou Březinovou. Ukázala nám mnoho knížek a řekla nám hodně o pejscích, třebaže pes
může být záchranářem, policistou, hasičem, asistenčním psem. Nabídla nám také, že pokud si budeme nějakou její knížku chtít koupit, napíše nám věnování. Bylo to prostě super.
(T.N. 4.B)
Navštívili jsme naší městskou knihovnu. Byla tam paní spisovatelka Ivona Březinová. Vyprávěla nám o svých knížkách. Ona sama vydala
již 100 knih. Její knížky jsou nádherné. Mně se nejvíc líbí GO „Ve spárech džungle“, protože mám ráda divoká zvířata. Také nám ukazovala
na fotkách psí zaměstnání. Nevěděla jsem, že pes může být hasič. Paní spisovatelka je moc chytrá, píše víc jak 20 let, což je hodně. Mně
se to moc líbilo.
(N.E. 4.B)
V městské knihovně na nás v úterý čekalo dlouhé povídání paní spisovatelky Ivony Březinové. Měla to hezky vymyšlené. Na začátku nám
ukázala několik knih a potom nám začala popisovat různá zaměstnání psů. To mne zaujalo. Věděl jsem sice, že psí zaměstnání existují, ale
zdaleka jsem o tom nevěděl tolik. Na konci nám ukazovala své knihy. Měla jich hodně. Moc se mi to líbilo.
(J.K. 4.B)

Základní škola, Základní umělecká škola
a Mateřská škola, Stochov
ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STOCHOV
J. Šípka 202 a J. Šípka 347
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
se koná v úterý 14. května a ve středu
15.května 2019
od 13.00 hodin do 16.00 hodin v budově
základní školy /hlavní budova /.
Rodiče předloží rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.
Ve čtvrtek 9. května 2019 od 13.00 hodin
do 16.00 hodin se uskuteční v budovách
mateřské školy „Den otevřených dveří“.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
V neděli 28.dubna 2019 se běžel 39. ročník PB O krušovický soudek
V době, kdy probíhá přestavba dálnice u Nového Strašecí, se dlouho nevědělo, zda bude možné tento ročník přespolního běhu uskutečnit.
Díky paní Marušce Beránkové z pivovaru Krušovice, která vyjednala se stavbaři dálnice přeběh karlovarské silnice a značení trasy přes prováděnou stavbu. Zásluhu má i na provedené změny na nádvoří v Krušovicích a doběhu závodu. Díky jí a novému řediteli pivovaru Krušovice,
panu Michalu Roučovi, byl letošní ročník skutečně připraven na jedničku, což potvrdili i sami závodníci. Velké uznání si zaslouží i ředitel PB O
krušovický soudek Jan Smital, za přípravu celého závodu. Díky jemu obdržel každý závodník při prezentaci plátěnou tašku se znakem závodu
a poukázku na občerstvení a 2 piva. Poděkovaní si zaslouží i Jan Brož, rozhodčí závodu, za zpracování výsledku a zaslání výsledkové listiny.
Obavy z problému na trati závodu byly zbytečné. Závodníci si pochvalovali úpravu v místech stavby a značení celého závodu. Odměnou jim
bylo posezení na nádvoří pivovaru při dobrém krušovickém pivu a kapele Černý brejle, která před vyhlášením výsledků zahrála hymnu krušovického soudku a zpěv závodníků se nesl daleko za branou závodu. Hlavní cenu krušovický soudek si odvezl Vít Hlaváč z Tepo Kladno. Závodníci na prvních třech místech všech kategorií obdrželi finanční odměnu a karton krušovického piva. Dále byli odměněni nejstarší
závodník a závodnice. Ceny předávali závodníkům: za pivovar Krušovice ředitel pan Michal Rouček a Maruška Beránková, starosta
města Stochov Ing. Fořt Roman, starostka Krušovic Marketa Frelichová a za pořadatele Jenda Smital a Gábina Krejčová.

Výsledky 39. ročníku PB O krušovický soudek.
Muži:
Kategorie A:
1.
Vít Hlaváč
2.
Řenč Tomáš
3.
Schoř Jakub
Kategorie B:
1.
Dočekal Frant.
2.
Frelich Pavel
3.
Nevím Bohumil
Kategorie C:
1.
Fikes Metoděj
2.
Poduška Josef
3.
3. Černý Antonín
Kategorie D:
1.
Smrčka Miloš
2.
Š´tasný Jaroslav
3.
Křeček František
Kategorie E:
1.
Kratochvíl Ladislav
2.
2. Řápek Václav
3.
3. Dolejš Jan

Tepo Kladno
Běžci Slaný
Sokol Unhošť

1:11:36
1:13:39
1:15:48

MK Kladno
Sokol Č. Budějovice
Nové Strašecí

1:20:15
1:22:04
1:24:13

MK Kladno
AC Tepo Kladno
MK Kladno

1:24:30
1:25:10
1:27:47

BK Říčany
MK Kladno
MK Kladno

1:18:36
1:31:45
1:34:01

Loko Rakovník
AVC Praha
TJ Sokol Unhošť

1:42:34
2:04:43
2:04:43

MK Kladno
LIDL
TJ Sokol Unhošť

1:29:06
1:35:11
1:37:27

AC Tepo Kladno
Běžci Slaný
MK Kladno

1:35:34
1:37:58
1:37:58

SABZO
Kladno
MK Kladno

1:43:59
1:58:45
2:06:49

Ženy:
Kategorie F:
1.
Kašparová Kateřina
2.
Frantová Andrea
3.
Hejkalová Renata
Kategorie G.
1.
Jedličková Ivana
2.
2. Milumíčová Iveta
3.
3. Bodnarová Iveta
Kategorie H:
1.
Mališová Karla
2.
Tesařová Lenka
3.
3. Růžičková Jitka

Čížek V.
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KAMARÁDI STOCHOV
Vyrábění na Vendelínovi
Jako každý měsíc i v dubnu jsme s maminkami vyráběli. Děti dováděly v klubovně a
maminky si vyrobily jarní/velikonoční věnce na své dveře. A týden před Velikonocemi
jsme si vyrobili krásné zápichy do květináčů. Vyrábění se moc povedlo a všichni se
dobře bavili. Co nás čeká příští měsíc? To si nechám pro vás jako překvapení.

Kamarádi v Rádiu Applaus
25. března byli Kamarádi pozváni do internetového rádia Applaus – pořad Neziskovka.
Vysílal se od 20:00 hod. a repríza pořadu byla v sobotu. Za náš spolek se rozhovoru
zúčastnila Zuzana Černá, jednatelka, a Lucie Gombitová, zástupkyně jednatelky. Rozhovor byl velice akční a i přes nervozitu to zvládly. Paní moderátorka Lenka Rostoková
byla velice milá a zábavná, její trefné otázky nás nezaskočily a posluchači se o naší
neziskovce dozvěděli spoustu informací. Těšíme se, až nás paní Rostoková příští rok
pozve znovu. Děkujeme všem za podporu a spolupráci.
Rozhovor si můžete poslechnout na youtube - NEZISKOVKY - 25. 3. 2019 Kamarádi
Stochov.
Lucie Gombitová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
5/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 10. 5. 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.
Vážení občané,
v měsíci květnu plánujeme, jako každoročně, ukončení topné sezony. Ta právě probíhající byla svým způsobem velice výjimečná. Díky
kombinaci nezvykle teplého počasí a rovněž díky postupujícímu zateplování dalších objektů ve městě, bylo vyrobeno a prodáno historicky
nejnižší množství tepla. Jedná se však o logický vývoj, byť počasí pochopitelně ovlivnit nelze, tak zateplování objektů je samozřejmě směřováno k postupnému snižování spotřeby tepla.
Jak jste jistě zaznamenali, tak výrazně postoupily i práce na bývalé uhelné kotelně. Kotelna, která nyní nese oficiální název Kotelna 2, má
téměř dokončenou novou omítku, areál a okolí byl očištěn od náletových dřevin a připraven na výstavbu nového oplocení.
Dále plánujeme v měsíci květnu realizovat nátěr komínového tělesa včetně loga firmy. Jelikož došlo k převodu vlastnických práv na naši
firmu a objekt bude oplocen, bylo třeba přidělit Kotelně 2 nové číslo popisné. Správním odborem MěÚ Stochov tedy bylo Kotelně 2 přiděleno
č.p.164.
Ihned po ukončení topné sezony plánujeme postupné odstávky Kotelny 1 i Kotelny 2, aby bylo možno provést odborné práce, které nelze
realizovat za plného provozu zdrojů.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a panu starostovi za přání k mým narozeninám.
Jozef Lakota
Děkuji Komisi pro mládež a seniory ve Stochově za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Vladimír Chochola, Honice
Děkuji Městskému úřadě ve Stochově a panu starostovi za přání k mému životnímu jubileu.
Jiří Štraub
Děkuji Městskému úřadu Stochov a panu starostovi, za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Rudolf Isteník
Děkuji MÚ, panu starostovi, Komisi pro mládež a seniory za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám. Zároveň děkuji za gratulaci Svazu
tělesně postižených.
Valerie Dvořáková
Děkuji městskému úřadu za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Vlasta Machová, Slovanka
Děkuji panu starostovi, Ing. Romanu Forštovi, paní Janě Suprunové a MÚ Stochov, za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Vengrinová
Ráda bych poděkovala paní Peterkové za dárkový balíček od Městského úřadu a paní Bradáčové za blahopřání od červeného kříže.
Děkuji Jana Huňařová
Děkuji městskému úřadu a pan starostovi za blahopřání k 70. narozeninám a za dárek.
Rostislav Kedroň

Poděkování žákům základní školy
Chtěly bychom tímto poděkovat žákům naší školy, kteří se 13. 4. 2019 zúčastnili akce „Ukliďme Česko“. Přestože nebylo zrovna příznivé
počasí, přišli pomoci s úklidem našeho města.
Renata Tůmová, Jaroslava Holanová

VZPOMÍNKA
Dne 22. 4. 2019 uplynou 4 léta, co nás navždy opustil pan Jiří Ulman. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Magdaléna s rodinou

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 11

T. J. Sokol Stochov - Honice
Pro stolní tenisty skončila sezóna 2018/2019 relativně úspěšně. Po první polovině sezóny hrozil oběma družstvům sestup, se kterým se již někteří hráči začali smiřovat. Obě družstva musela hrát nadstavbovou část o udržení
v soutěži. Áčku stačily k záchraně nakonec 2 velice vyrovnané zápasy s příbramskou Obecnicí. Výhra a remíza
zajistily definitivní osmé místo dvanáctičlenné tabulky a udržení krajské soutěže. Největší pochvala patří Romanu
Žákovi, který se svými výkony vypracoval v áčku na druhého nejlepšího hráče za Tomášem Velcem.
Stochovské béčko odehrálo poslední 3 zápasy barážové nástavby o udržení. Zlepšenými výkony nakonec opustilo poslední místo v tabulce a udrželo 2. okresní třídu pro další sezónu.
Obě družstva děkují všem fanouškům za velmi příjemnou podporu, která určitě pomohla k dobrým jarním výsledkům.
Výsledky A družstva play out:
30.3.2019 – Stochov A – Obecnice B 10:7 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, R. Žák 3/1, Z. Janoušek 0/3, T. Velc 3/1, čtyřhra 1/1,)
31.3.2019 – Obecnice B - Stochov A – 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, R. Žák 3/1, Z. Janoušek 1/3, T. Velc 3/1, čtyřhra 0/2,)
Výsledky B družstva baráž o udržení v OP2:
29.4.2019 – Stochov B – Dříň C 13:5 (body / prohry: J. Hudeček 4/0, R. Žák 4/0, M. Gniewek 1/2, P. Krob 2/2, V. Libecajt 0/1, čtyřhra 2/0)
5.4.2019 – Stochov B – Slatina B 9:9 (body / prohry: J. Hudeček 3/1, R. Žák 4/0, M. Gniewek 1/3, P. Krob 1/3, čtyřhra 0/2)
11.4.2019 – Slovan Kladno C - Stochov B – 14:4 (body / prohry: J. Hudeček 3/1, T. Šubrt 0/4, V. Libecajt – 0/4, P. Krob 0/4, čtyřhra 0/2)
Jaroslav Jedlička, starosta jednoty

ŠACHY STOCHOV
Tak se nám podařilo úspěšně zakončit regionální soutěž 2018 - 2019, a to v neděli, 31. března, v Buštěhradu. Buštěhrad má v
této soutěži přihlášená dokonce tři družstva, a shodou okolností hrála všichni doma. Družstva C a E hrála proti sobě a my jsme
hráli proti družstvu D. Je to jejich nejslabší družstvo, a tak výsledek 4 : 1 nám pomohl v konečném pořadí postoupit o jedno místo
výše, takže jsme skončili na čtvrté pozici. Myslíme si, že s tak malou členskou základnou to není nejhorší výsledek. 6. dubna jsme odjeli v pěti
lidech do Kladna na rapid turnaj, který pořádala Nova Kladno. Byl to dvacátý ročník memoriálu Pavla Kumínka. Hrálo se 7 kol po dvaceti minutách. Nejlépe se umístil pan Koblic se 4 body, páni Hruška,Tůma a Švarbach uhráli všichni po třech bodech, ze sedmi možných, a náš nejmladší uhrál alespoň půl bodu.
V neděli 14. 4. nás čeká další rapid turnaj, a to ve Slaném. Doufáme, že se nám bude dařit o něco lépe.
Robert Tůma

Bc. Roman Šoltys, vedoucí skupiny RS - B
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KNIHOVNA STOCHOV
V rámci měsíce knihy jsme u nás přivítali spisovatelku Ivonu Březinovou, uspořádali jsme několik besed pro mateřské školky,
družinu a základní školu. Prvňáčkové se přišli se svými učitelkami seznámit s naší knihovnou, protože je v květnu čeká tradiční
„Pasování na čtenáře“. Také jsme navštívili seniorky v Domě s pečovatelskou službou a ke Dni žen jsme pro ně připravili malé
posezení s hudbou.
Srdečně vás zveme na květnové a červnové akce, které v naší knihovně budeme pořádat :
28.5. 2019 Setkání se spisovatelkou a herečkou Ivankou Devátou. Tato dáma je autorkou mnoha knih, které si naše čtenářky velice oblíbily. Začátek v 17.30 hodin.
5.6.2019 Tvoření s Radankou Švecovou – náhrdelník či náramek z korálků. Začátek v 17.00 hodin. Cena kurzu 125,- Kč.
11.6.2019 Beseda se známou autorkou řady knih a publikací Jarmilou Mandžukovou. Paní Ing. Mandžuková se dlouhodobě zajímá o
zdravý životní styl a alternativní metody léčby. Od roku 1990 se věnuje psaní, např. Domácí lékař pro každého, Dobrotami proti splínu, Jméno jako osud. Naše beseda bude na téma „ Zdraví je v naší hlavě“. Začátek v 17.00 hodin. Vstupné 50,- Kč.
Na všechny akce je nutná rezervace místa.
Ve dnech 15. a 16. května budeme ve spolupráci s komisí pro Mládež a seniory pořádat akci „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Již
teď se na všechny moc těšíme.
Z důvodu konání této akce upozorňujeme naše čtenáře, že knihovna bude v těchto dnech uzavřena. Ve středu 15. května bude otevřena
dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

KNIŽNÍ NOVINKY – UPOUTÁVKA
Andrew Mayne – Hračkář, Elena Ferrante – Dny opuštění, James Patterson – Volavka, Dominik Dán – Na podpatcích, B.A. Paris – Přiveď
mě zpátky, Colin Falconer – Nezničitelná, Robert Bryndza – Smrtící tajnosti, Nora Roberts – Když přijde soumrak, Jan Bauer – O trůn i o
život, Lesley-Ann Jonesová – Freddie Mercury, Táňa Keleová-Vasilková – Máma. Jiří Žáček – Jak se chodí do světa, Andrea Popprová –
Jaro je tu, David Jan Žák – Zmizení Eowina Lindy, Oldřiška Ciprová – Terka a bláznivá úča.
Těšíme se na setkání s vámi.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová

STAROČESKÉ MÁJE

DŮM KULTURY
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
OTEVŘENÍ VENKOVNÍCH KURTŮ
Vzhledem k dobrému počasí již v průběhu měsíce dubna proběhly práce
na 2 venkovních antukových kurtech a na plážovém volejbalu. Venkovní sportoviště
jsou v provozu od pondělí 15. 4. 2019. Otevírací doba bude stejná jako v předešlých
letech, a to každý den od 10,00 hod. do 21,00 hod.
Rezervace si můžete domlouvat na recepci sportovní haly nebo přes rezervační
systém. Těšíme se na vaši návštěvu.

STOJANY NA KOLA
Během měsíce dubna 2019 byly nainstalovány nové
kovové stojany na kola v počtu 4 kusů. Stojany jsou
umístěny u sportovní haly, dále pak u venkovních hřišť
(volejbal, nohejbal) a u budovy Baníku Stochov.

PRONÁJEM HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM
Nabízíme vám nově pronájem hřiště s umělým trávníkem v areálu ZŠ Stochov. Pronájem hřiště pro veřejnost je možný od 1.4.2019
ve vyhrazených dnech (po - pá 17.00 - 21.00 hod., so, ne a svátky 10.00 - 21.00. hod.). Hřiště je ve výše uvedených časech ve správě
Sportovních areálů města Stochov. Rezervaci si můžete moc domluvit přímo na recepci sportovní haly nebo přes rezervační systém SAMS.
Zde vám po zaplacení pronájmu za hřiště budou vydány klíče od areálu (vratná záloha 200 Kč). Místní spolky, sportovní oddíly: 100Kč/hod.,
s osvětlením 150,-Kč/hod. Veřejnost: 200 Kč/hod., s osvětlením 250 Kč/hod.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U STADIONU
V průběhu měsíce dubna proběhl nátěr herních sestav a prvků pro děti na dětském hřišti U stadionu. V dubnu byla provedena investice do
nové lanové dráhy na tomto hřišti. Další realizací jsou interaktivní tabule na dětských hřištích po Stochově ve správě SAMS.
Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme










Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony
Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

36 měsíců záruka
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

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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NAŠE MĚSTO STOCHOV

INFORMACE

www.stochov.cz v novém kabátě
Město Stochov má oficiální stránky www.stochov.cz. V nedávné
době došlu ke změně jejich vzhledu. Současně s tím vznikla na
stránkách nová rubrika. Prostřednictvím webu můžete nahlásit nepořádek ve vašem okolí, nefunkční veřejné osvětlení apod.
K nahlášení závady můžete přidat i fotografii. Vaším hlášením se
bude zabývat kompetentní pracovník. Pomozte nám město udělat
čistším a hezčím.
Další novinkou je aplikace V obraze, kterou si můžete stáhnout do
svého mobilního telefonu. S touto aplikací již nebudete muset každý
den sledovat, co je nového na webových stránkách města. Aplikace
vás na novinky upozorní sama. V dohledné době bude aplikace zobrazovat i kulturní akce a program kina.
Snažíme se, aby stránky města byly pro všechny přehledné a plné
aktuálních informací. Přivítáme vaše názory a nápady na jejich další
vylepšení. Pokud to bude v našich možnostech, rádi vašim přáním
vyhovíme.
Ing. Sylva Filipová, vedoucí správního odboru

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci dubnu 2019 oslavili 90. narozeniny paní Valerie Dvořáková a pan Václav Jakš (viz foto). 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

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 24. dubna 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): Marka Farkaše, Rozálii Procházkovou a Romana Pěcha.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Rozálie Procházková

NMS vydává :

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/
stochov

Mark Farkaš

Roman Pěch

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
1) VÝSKYT ŠTĚNIC

INFORMACE PRO OBČANY

Vážení občané,
stále pokračuje výskyt štěnic, a to nejen v našem městě, ale také v celé republice.
Abychom úspěšně mohli bojovat proti tomuto výskytu, prosíme vás o součinnost. Pokud doma tyto "obtížné broučky"
objevíte, ihned nahlašte, prosím, na Správě bytového fondu města Stochov - tel.: 312 651 348.
Děkuji.

2) CELOPLOŠNÁ DERATIZACE
V tomto měsíci (9. 4. 2019) byla provedena celoplošná deratizace v bytových domech ve vlastnictví města, a to formou požerových nástrah.
V letních měsících proběhne druhá a na podzim ještě třetí, třebaže ze zákona jsme povinni dělat pouze dvě.

3) RAMPA PRO IMOBILNÍ
Na konci roku 2018 byla vybudována „RAMPA PRO VOZÍČKÁŘE“.
Tato rampa se nachází před vstupem k Městské policii Stochov, aby se
lidé s handicapem, co potřebují ke své chůzi pomocné vozíky, vozíčky,
atd., mohli snadno dostat k bankomatu, který je umístěn blízko vchodu
do Domu kultury Stochov.
Všimla jsem si, že je tato ,,pomůcka“ málo využívána a někteří lidé
rampu nevyužívají, doslova obtížně parkují své pomocné vozíčky pod
schody k bankomatu. Bude nám ctí, pokud rampa bude využívána, protože byla postavena pro ulehčení života těm, kteří ji potřebují.
Mgr. M. Becherová, místostarostka města

