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STAROSTA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
nastává období letních prázdnin, většinu z nás čeká zasloužená dovolená, děti se určitě těší na dětské tábory
případně k babičkám nebo na koupaliště. Letošní slunné červnové počasí odstartovalo letní sezónu, ale i přes vyšší
teploty se řada věcí v našem městě posunuje zdárně kupředu, a proto mi dovolte, abych vám poskytl pár dalších
informací.
Po prvním měsíci fungování systému na hlášení „závad a nepořádku“ v našem městě, prostřednictvím modulu
internetových stránek města, občané nahlásili celkem 16 podnětů a k datu sepsání těchto řádků je 11 podnětů vyřešených. Děkuji všem občanům, využívajícím tento systém, za věcné podněty a za slušnost při jejich hlášení. V současné
době je zprovozněn tento modul na hlášení závad také do mobilní aplikace „V obraze“ tak, jak
jsem slíbil v předchozích číslech měsíčníku. Doporučuji proto občanům města tuto bezplatně
stáhnout a instalovat do svých mobilních přístrojů. Následně lze hlásit závady a nepořádek
rovnou z daného konkrétního místa. Vaše podněty jsou následně řešeny v nejbližších
možných termínech dle personálních kapacit dotčených zaměstnanců města.
V letních měsících proběhne v našem městě odstranění celkem 39 pařezů, které zůstaly
po pokácených stromech napříč celým katastrem města. S ohledem na klimatické podmínky
posledních let, také u nás, pamatujeme na výsadbu nových stromů, a proto k této přistoupíme
následně v podzimních měsících letošního roku. Bližší informace poskytneme občanům města
v některých z dalších čísel tohoto městského měsíčníku poté, co bude hotov seznam všech,
stromy, nově osazovaných míst.
Město Stochov vypsalo již, v pořadí čtvrté, výběrové řízení na obsazení pracovních míst strážníků u městské policie. Hodnotící komise
vybrala celkem 2 uchazeče a tito posílí řady naší městské policie v nejbližším možném termínu. Doufejme, že tímto krokem dojde, konečně
na delší dobu, ke stabilizaci celého týmu. Přeji novým kolegům mnoho pracovních úspěchů.
Před pár měsíci jsem informoval Radu města o možnosti získání dotace,
z programu Evropské komise s názvem „WIFI4EU“, na pořízení bezplatného bezdrátového internetového připojení veřejných prostranství, ať již vnitřních či vnějších, na
území našeho města. Rada města odsouhlasila můj návrh na zpracování a podání
žádosti o dotaci a pověřila mou osobu zpracováním celé agendy. V prvním červnových dnech jsme obdrželi informaci o získání této finanční podpory, a to ve výši
15.000 EUR (tj. cca 385.000 Kč). S ohledem na právě probíhající přípravnou fázi
projektu, na zřízení internetové konektivity v areálu a budovách ZŠ Stochov, jsem
předložil Radě města návrh na využití získaných prostředků právě na částečné
financování výše uvedeného záměru. V současné době o daném návrhu probíhá diskuse a řešíme technické detaily celého projektu.
Město Stochov využilo možnosti přehlášení projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MÚ Stochov“ z původní výzvy č. 19 Ministerstva životního prostředí do nové výzvy č. 100, která nabízí vyšší míru spolufinancování z dotačních prostředků pro žadatele o dotaci.
Díky tomuto kroku nám bylo vydáno nové rozhodnutí o poskytnutí dotace vyšší o celkem 3.734.602 Kč. Celková výše dotace, o kterou můžeme v rámci závěrečné platby požádat činí 9.252.202 Kč. V současné době řešíme vypořádání právě závěrečné žádosti o platbu + závěrečné
monitorovací zprávy projektu tak, abychom v nebližší možné době dostali dotační prostředky na účet města.
Je také třeba zmínit, co se nepodařilo. V letošním rozpočtu města mají Sportovní areály města Stochov vyčleněny prostředky na projekt
s názvem „Stavební úpravy sociálního zázemí a šaten ve Sportovní hale Stochov“. Stavební projekt tak, jak je připraven projekční firmou,
předpokládal provedení stavebních prací v souhrnné hodnotě 2.100.000 Kč bez DPH (tj. 2.541.000 Kč vč. DPH). Jako jedna z podmínek
daného výběrového řízení (zakázky malého rozsahu) bylo stanoveno, že tato předpokládaná hodnota zakázky, stanovená dle rozpočtu projektové dokumentace, je nepřekročitelná a v případě jejího překročení jakýmkoliv z uchazečů bude předložená nabídka vyloučena z dalšího
posuzování. Do daného řízení jsme ve stanoveném termínu obdrželi pouze jednu nabídku, kdy uchazeč nabídl cenu takřka dvojnásobnou
oproti předpokladům. Na základě uváděných skutečností byla dotčená nabídka vyřazena a zadávací řízení zrušeno. S ohledem na specifické
potřeby provozu sportovní haly, kdy daný záměr lze realizovat pouze mimo sezónu vnitřních sportů (tj. o letní prázdniny), rozhodla Rada
města o přesunu realizace tohoto projektu na léto 2020 s tím, že opakované zadávací řízení proběhne v zimních měsících letošního roku.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál krásné léto, naberte nových sil v době dovolených a užívejte každého krásného dne, kterých,
věřím, bude o letošních letních prázdninách hodně.
Ing. Roman Foršt
váš starosta
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Vlakem po Šumavě
Členové KČT Stochov opět vyrazili objevovat krásy naší vlasti. Tentokrát jsme se rozjeli na Šumavu. Cílem naší cesty byla Kubova Huť. První
malou zastávkou, 30. května, byly Strakonice, kde nás přivítala socha
známého strakonického dudáka. Po malém obědě jsme pokračovali
v cestě do Kubovy Hutě, kde jsme se seznámili s velmi milým majitelem
místního penzionu, panem Pekem. Poté si někteří prošli vesnici a nakonec jsme společně probrali plán na následující den. Ten byl opravdu
vydařený! Ráno jsme vyrazili na tamní vlakové nádraží, kde se ve výšce
995 m. n. m. nachází nejvýše položená železniční stanice v České republice. Naší cílovou zastávkou byla Zátoň-Boubín, poté jsme pokračovali po naučné stezce kolem Boubína. Setkání s nedotčenou přírodou
v národní přírodní rezervaci bylo opravdu okouzlující. Došli jsme
k Boubínskému jezírku, kde se někteří posílili svačinou. Cesta dál vedla
k rozhledně Boubín, která je vysoká 21 metrů a vystoupat na ni můžete
po 109 schodech. Protože bylo velké teplo, někteří členové výstup na
rozhlednu zavrhli. Pak už jsme bez přestávky došli zpět do Kubovy Hutě.
Celá trasa měřila něco málo přes 15 km.
Další den se naše sedmnáctičlenná parta natěšeně vydala opět na
vlak, který nás zavezl do Volar. Část skupiny zvolila prohlídku města,

zbytek si nenechal ujít ochutnávku místního piva. Pouhých šest
kilometrů od Volar se nachází Soumarské rašeliniště, které patří
k největším rašeliništím na Šumavě. Cesta, která vedla podél
Vltavy, byla úžasná, stejně jako okouzlující příroda. Chvíli jsme
poseděli v kempu u Soumarského mostu, a pak zamířili přímo
na něj. Na levém břehu řeky stojí vstupní brána do již zmíněného rašeliniště. Právě zde musely již před 1 000 lety obchodní
karavany překonat divokou vodu, dnešní Vltavu. Odtud se také
splouvá na kánoích asi nejkrásnější úsek meandrující Vltavy.
Cesta nás zavedla do obce Lenora, kde jsme měli možnost
prohlédnout si další zajímavost – dřevěný krytý most Rechle,
jenž sloužil k zadržování a usměrňování dřeva. Pak už nás čekala cesta zpět vlakem z Lenory do Kubovy Hutě. Patnáctikilometrová trasa byla opět plná zajímavostí.
Ráno 2. června jsme plni dojmů nasedli do aut, ale náš výlet
ještě úplně nekončil. Na zpáteční cestě jsme zavítali na nejvýše
položený královský hrad v Čechách, na Kašperk. Poznali jsme
krásy tohoto jedinečného místa a jeho okolí. Ze Šumavy jsme
byli všichni nadšení a doufáme, že se sem zase vrátíme.
KČT
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KAMARÁDI STOCHOV

Vladimír Sýkora
kontakt:777091016
Hodinový manžel:
opravy všeho druhu
restaurátorství
a čalounické práce.
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KOMISE PRO MLÁDEŽ A SENIORY
Komise pro mládež a seniory v květnu a červnu 2019
V tomto článku bych chtěla obyvatele města seznámit s akcemi naší
komise.
14. května jsme pro žáky základní školy připravili besedu s promítáním
o putování manželů Vackových po Asii. Na skládacích kolech a vlakem
procestovali část Ruska, Mongolsko, Čínu, Tibet, Nepál, Indii, Irán a část
Turecka. Žákům přiblížili tyto destinace po všech stránkách, a to vše proložili příhodami z cest. Děkuji škole za zajištění potřebné audiovizuální
techniky.
14. května proběhla v DK Stochov od 19 hodin beseda s promítáním
manželů Vackových o perlách Karibiku. Přítomných 20 občanů se zájmem
sledovalo vyprávění podbarvené občas typickou hudbou o Kubě, Dominikánské republice a Jamajce. Děkuji DK Stochov za zajištění požadované
techniky pro cestovatele a městu Stochov za bezplatný pronájem prostor.
Ve dnech 15. a 16. května 2019 se uskutečnilo ve stochovské knihovně slavnostní ,,Pasování žáků prvních tříd na čtenáře“. 15. 6. to byla I. B
s třídní učitelkou Mgr. Dominikou Smitalovou a následující den třída I.A
s třídní učitelkou Mgr. Renatou Cajthamlovou. Akci připravuje a zajišťuje
každoročně Komise pro mládež a seniory, ve spolupráci s místní knihovnou, městem Stochov a ZŠ Stochov. Při této příležitosti dorazili kromě
rodičů dětí i milí a vzácní hosté: pan starosta, Ing. Roman Foršt, ředitelka základní školy, PhDr. Lenka Mazuchová, MBA, zástupkyně ředitelky,
Mgr. Hana Doušová. Po krátkých proslovech hostů následovala kulturní
vsuvka /písně a básně/ s hudebním doprovodem Mgr. Radky Ctiborové.
A potom už přišlo na řadu opravdové čtení, to, na co čekali hlavně rodiče.
Před samotným pasováním do stavu čtenářského musely děti přečíst
určitou část textu a slavnostně odpřísáhnout ,,čtenářský slib“, to znamená,
že se budou ke knihám chovat opatrně a s úctou, kniha se stane jejich
dobrým přítelem. Jejich ratolesti předvedly své čtenářské dovednosti
na vysoké úrovni a dokázaly tím, že už umí číst, a tudíž mohou být pasováni na čtenáře. Písmenková královna, převlečená paní vedoucí knihovny, každého opravdovým mečem pasovala na čtenáře. Každý obdržel od
druhé písmenkové královny zdarma průkazku do knihovny na 1 rok
a pamětní list čtenáře a od města první vlastní knihu. Třída I. A knihu
Bylum, nebylum od Daniele Fischerové a třída I. B knihu s názvem
Naschválníčci od Františka Nepila. V samém závěru tohoto slavnostního
aktu naporcoval pan starosta knihu, ovšem ne tu opravdovou, ale knihu ve
formě dortu. Hrdinové – čtenáři a část přítomných ochutnala tento
překrásný výtvor šikovných rukou pracovnic místní cukrárny.
Musím žáky prvních tříd pochválit za odvahu, překonání trémy a hlavně
za to, že se za necelých 9 měsíců pobytu ve škole naučili číst
a nebáli se své čtenářské umění prodat před tak velkým publikem.

Velký dík patří i paní učitelkám, které mají největší podíl na
kvalitě čtení, ale i rodičům žáků, kteří doma každý den
s dětmi četli.
Závěrem děkuji všem, kteří se na pasování podíleli, hlavně
pracovnicím knihovny, Městu Stochov, základní škole, cukrárně U Lidušky a v neposlední řadě vzácným a milým hostům, kteří se akce zúčastnili.
7. 6. jsme připravili pro klientky DPS batikování hedvábí.
Pod vedením paní Radany Švecové si 4 klientky vytvořily
krásně barevně sladěné hedvábné batikované šály.
V úterý 11. 6. se konalo v I. MŠ Stochov pasování předškoláků na školáky. Tomuto slavnostnímu aktu předcházel program, kde hlavní role, kromě předškoláků, patřila Šebestové
s Machem a psovi Jonatánovi. Mach a Šebestová byli ti,
kteří před zraky rodičů žáků, pasovali předškoláky na školáky. Při té příležitosti obdrželi žáci dárky. Které se jim
v 1. třídě určitě hodí. Z této mateřské školy odchází do prvních tříd celkem 17 žáků.
Ve čtvrtek 13.6. se konala tatáž akce ve II. MŠ Stochov.
Zde žáci dokazovali správným zodpovězením vylosovaných
otázek vynikající připravenost zvládnout úspěšně první třídu.
Ani zde nechyběl program, který připravily se žáky paní
učitelky a samozřejmě pasování na školáky, spojené
s předáváním dárků. Z této mateřské školy odchází do
prvních tříd celkem 28 žáků. V obou mateřských školách
přihlíželi tomuto slavnostnímu aktu kromě rodičů, pracovnic
škol, také zástupci města v čele s panem starostou
Ing. Romanem Forštem, tajemníkem města panem
Romanem Klusákem a zástupci ZŠ Stochov, paní ředitelka
PhDr. Lenka
Mazuchová, MBA a její
zástupkyně
Mgr. Hana Doušová.
Závěrem popřáli budoucím školákům vydařené prázdniny, hodně úspěchů a pohody ve školních lavicích.
Ve čtvrtek 20. 6. v dopoledních hodinách proběhlo
ve zrekonstruované obřadní síni MÚ Stochov slavnostní
rozloučení se 40 žáky základní školy, kteří úspěšně v tomto
školním roce ukončili povinnou školní docházku.
Po prázdninách nastoupí do, pro ně, nového prostředí středních škol či učilišť. Tohoto aktu se rovněž zúčastnil pan starosta Ing. Roman Foršt a vedení základní školy v čele s paní
ředitelkou PhDr. Lenkou Mazuchovou, MBA a zástupkyní
paní Mgr. Hanou Doušovou. Pan starosta a paní ředitelka
popřáli vystupujícím žákům hodně zdaru, úspěchů a pohody
v novém prostředí. Nakonec žáci obdrželi drobně dárky
a zapsali se do kroniky školy.
Za Komisi pro mládež a seniory Mgr. Marie Peterková
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POLICIE ČR
Akce s krycím názvem ADUR
KLADENSKO – Stochov a okolí - Další úspěch na linii TOXI.
Obviněno bylo šest osob ve věku třiadvacet až třiačtyřicet let, a to z přečinu nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle ustanovení § 283 odst. 1 trestního zákoníku,
za což jim hrozí až pět let za mřížemi.
Kladenští kriminalisté připravili na základě operativního šetření realizaci pod krycím názvem ADUR, kdy
v minulých dnech zadrželi nejprve čtyři osoby (z toho jedna žena) a následně další dvě.
Třicetiletý obviněný muž byl zadržen ve spolupráci s policisty Obvodního oddělení Stochov při jízdě ve
vozidle, kdy provedeným testem bylo navíc zjištěno, že řídil pod vlivem návykové látky.
Jednalo se o tzv. kurýry a distributory návykových látek, kteří jezdili pro drogy převážně do Prahy
a následně je distribuovali v různých obcích na Kladensku.
V rámci akce byly provedeny dvě domovní prohlídky v již zmiňovaných obcích na Kladensku. Při
nich byl použit speciálně vycvičený pes na vyhledávání drog z Celní správy, který
v jednom z rodinných domů při domovní prohlídce v trezoru nalezl pervitin.
Dále byly při domovních prohlídkách zajištěny i jiné drogy (pravděpodobně se jednalo o marihuanu a hašiš), digitální váhy a jednorázové sáčky.
Všichni obvinění se k trestné činnosti doznali a jsou vyšetřováni na svobodě.
nprap. Michaela Nováková, npor. Mgr. Robert Filip

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Strážníci Městské policie Stochov navštívili žáky družiny Základní školy. Během besedy, která probíhala venku na nově zrekonstruovaném hřišti, strážníci s dětmi probírali především bezpečnost na pozemních komunikacích a základy první pomoci. Na
závěr si děti mohly vyzkoušet různé pomůcky, s kterými strážníci denně pracují, přičemž největší úspěch sklidila pouta. Na rozloučení děti
dostaly od strážníků malý dárek v podobě reflexní pásky.
Strážníci společně s hlídkou Policie ČR odchytávali hada, který se nacházel před MŠ Slunce. Naštěstí had nebyl nikterak velký, protože
se, podle pozdějšího zjištění, jednalo o krajtu. Had byl převezen do záchranné stanice AVES v Brandýsku.
Strážníci museli volat Policii ČR i v několika dalších případech, protože ani v minulém měsíci si někteří jedinci nemohli odpustit vzájemné
napadání a fyzické útoky. Ve většině případech musela být na místo přivolána záchranná služba.
Městská policie Stochov

HLEDÁM DŮCHODKYNI NA CENTRÁLU
TAXISLUŽBY VE STOCHOVĚ
ZNAČKA: komunikace s lidmi
tel.: 720 115 797

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
7/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 15. 7. 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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RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Obyvatelé města Stochov recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevili životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 6 140,51 kg starých
spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 6 140,51 kg elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 88,26 MWh
elektřiny, 5 365,51 litrů ropy, 380,47 m3 vody a 2,91 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 17,67 tun CO 2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 80 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do

Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík.
V současné době mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst.
To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice
a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na
www.cervenekontejnery.cz.
A ještě pro doplnění - v našem městě naleznete červené
kontejnery u křižovatky J. Šípka a Zborovská a za kostelem
sv. Václava. Vysloužilé baterie můžete odevzdávat v prodejnách Jednoty (ul. Školní a Hornická), v domácích potřebách
EL Doma (Mírové náměstí) a v Infocentru městského úřadu.
V Infocentru si navíc můžete zdarma vyzvednout praktickou
krabičku na vybité baterie Ecochees.
Navíc je každý všední den a každou lichou sobotu otevřen
sběrný dvůr v Honicích, kam můžete odvést vysloužilé elektrospotřebiče i jiný separovaný a nebezpečný odpad.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Sylva Filipová, vedoucí správního odboru

POZVÁNKA DO MUZEA
Od 17. dubna letošního roku byl v našem městě v budově staré školy u kostela zahájen pravidelný provoz městského muzea. Až do konce
září si zde můžete prohlédnout výstavu „Sokolské století“, pořádanou k 100. výročí založení Tělovýchovné jednoty Sokol Stochov – Honice.
Snahou pořadatele bylo shromáždit co nejvíce dokumentů a artefaktů souvisejících se Sokolem na Stochově v minulosti, krátce zachytit
i činnost současnou. Výstava vede návštěvníka od samých začátků registrace Sokola na Stochově v roce 1918, přes bohatou sportovní
a kulturně-společenskou činnost v meziválečném období, přes zákaz činnosti v době okupace, relativně krátké poválečné období s druhým
útlumem činnosti, až k znovuobnovení činnosti po roce 1989. Mnozí hosté na fotografiích našli svoje předky a seznámili se s jejich snahou
rozvíjet ve své době v tehdejším Stochově a Honicích, jak tělesnou výchovu a sport, tak celospolečenský život a dění vůbec.
Řada návštěvníků, kteří výstavu viděli, je mile překvapená a kladně hodnotí využití budovy k „oprášení“ historie, v tomto případě sto let
činnost Sokola v našem městě. Muzeum je otevřeno v úterý 9 – 13 hod., ve čtvrtek 13 – 17 hod. a v sobotu 9 – 13 hod. Jste srdečně
zváni (vstup zdarma).
(pej)

SBĚR HISTORICKÉHO MATERIÁLU
Příprava současné výstavy Sokolské století v našem muzeu ukázala, že se mezi stochovskými občany stále ještě najdou archiválie, listiny,
tisky, fotografie i menší trojrozměrné předměty, mající vazbu na minulý život ve Stochově a blízkém regionu. Možná, že i u vás na půdě, ve
skříni nebo v „šuplíku“ překáží něco, co plánujete „uklidit“ do popelnice. Zvažte, jestli by si takovýto předmět, spojený s životem našich předchozích generací, nezasloužil zachovat pro naše potomky.
Věříme, že současná výstava v našem muzeu není poslední, a že v budoucnu se podaří naplnit prostory muzea dalšími zajímavými expozicemi. Proto muzeum shromažďuje materiály, které by v dalších letech mohlo využít. Pomoci můžete i vy – nevyhazujte minulost! Pokud se
chcete něčeho zajímavého zbavit, nabídněte to nejdříve muzeu. Interesantní záležitosti můžeme přijmout v originále, nebo si je můžeme jen
okopírovat a původní vrátit majiteli. Neodmítneme ani dokumenty týkající se budování města Stochova v relativně nedávné době. Vždyť
dnešní mladí už dnes si nedovedou představit, jak obec Stochov vypadala před několika málo desítkami let.
Stačí jakýmkoliv způsobem dát vědět na Městský úřad Stochov p. Karlu Beranovi (tel.: 312 679 106, email: kronika@stochov.cz), nebo se
zastavit v muzeu ve staré škole (otevřeno je: úterý 9 – 13 hod., čtvrtek 13 – 17 hod., sobota 9 – 13 hod.) Příslušný pracovník se s vámi spojí.
Předem děkujeme za vaši nabídku, i za to, že na náš záměr a výzvu upozorníte sousedy, potencionální přispěvatele zajímavých dokumentů
do našeho muzea.
(pej)
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DŮM KULTURY
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
PRONÁJEM HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM
Nabízíme vám pronájem hřiště s umělým trávníkem v areálu ZŠ Stochov. Pronájem hřiště pro veřejnost je možný ve vyhrazených dnech (po - pá 17.00 - 21.00, so, ne a svátky 10.00 - 21.00. hod.).
Hřiště je ve výše uvedených časech ve správě Sportovních areálů města Stochov. Rezervaci si můžete
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/hod. Veřejnost: 200 Kč/hod., s osvětlením 250 Kč/hod.

ODSTÁVKA SPORTOVNÍ HALY STOCHOV
Ve dnech 8. 7. 2019 – 21. 7. 2019 proběhne odstávka Sportovní haly Stochov. Sportovní hala bude
uzavřena, a to letos včetně nohejbalových a volejbalových kurtů a hřiště s umělým trávníkem v areálu
ZŠ Stochov.

WEBOVÉ A FACEBOOKOVÉ STRÁNKY SPORTOVNÍ HALY STOCHOV
Dále sledujte naše facebookové stránky Sportovní areály města Stochova a webové stránky:
www.sportstochov.cz

AGILITY PRVKY – KYNOLOGICKÉ HŘIŠTĚ
Město Stochov, organizační složka sportovní areály města zakoupilo nové agility prvky pro vaše domácí mazlíčky na kynologické cvičiště. Sestavy jsou velmi pestré, u několika překážek je možné nastavit výšku dle plemena psa, některé mají univerzální využití. Mezi nové agility prvky patří – proskakovací
kruh, houpačka, skok vysoký, skok daleký, agility tunel, skoková překážka proutěná a agility stůl. Kynologické cvičiště je otevřeno veřejnosti po celý den. Pokud si ale budete chtít hřiště pronajmout pouze pro
sebe, celodenní pronájem (10:00 – 22:00 hod.) vás vyjde na 200,- Kč/den. Rezervace na recepci SH.

NOVÉ VYSÁZENÍ HABRŮ U SH
U Sportovní haly ve Stochově jsme vysadili 40 ks nových habrů,
které zkrášlují okolí naší haly. Záhon by měl do dalších let zarůst a
oddělit tak hlavní parkoviště od prostranství za panelovým domem.

PRAVIDELNÁ SEČ
Ve sportovních areálech probíhá pravidelná seč, a to 2 - 3x týdně. Každý týden pro vás areály připravujeme tak, abyste si je mohli naplno užit. Budeme se moc těšit na
vaši návštěvu.

NÁTĚR HERNÍCH SESTAV NA DĚTSKÉM HŘIŠTI U STADIONU

Na dětském hřišti U stadionu stále probíhá nátěr herních sestav, herních prvků
pro děti a oplocení. Čerstvě natřená místa jsou ohraničena páskou. Dbejte prosím
zvýšené opatrnosti.
!!! Pokud se setkáte na hřištích s osobami, které poškozují herní prvky,
nahlaste věc na recepci sportovní haly nebo zavolejte městskou policii. Děkujeme !!!
REZERVACE TERMÍNŮ PRO VYUŽITÍ SPORTOVNÍ HALY VE STOCHOVĚ
Pokud máte zájem využít prostory velké haly pro futsal, florbal, volejbal, nohejbal, tenis a jiné sporty, zarezervujte si již nyní termíny, a to buď přes rezervační
systém sportovní haly nebo telefonicky 725 422 146. Termíny sportovní haly se
rychle plní. Na recepci Sportovní haly ve Stochově přijímáme tyto platební karty.

Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV

PODĚKOVÁNÍ
Děkují touto cestou městskému úřadu Stochov a Komisi pro mládež
a seniory, zastoupenou paní Zbrankovou, za dárek a milé přání
k mému životnímu jubileu.
Věra Čížková
Děkuji MÚ Stochov a panu starostovi za přání k mým narozeninám.
Arnošt Polák
Děkuji Městskému úřadu Stochov za přání a dárek k narozeninám.
Eva Gruntorádová
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení Městského úřadu
Stochov, zastoupeného Ing. R. Forštem a paní L. Zbrankové (za
Komisi pro mládež a seniory) za hezký dárek a milé přání k mému
životnímu jubileu.
Jaroslava Klučková
Děkuji MÚ Stochov p. starostovi, Ing. R. Forštovi, za Komisi pro
mládež a seniory, Mgr. M. Peterkové a J. Suprunové, za dárek k
mému životnímu jubileu. Zároveň děkuji kamarádům a známým za
milá přáníčka.
Miroslav Maxa
Děkuji městskému úřadu za přání k narozeninám. Ivana Rejzková
Ráda bych poděkovala paní Labaštové za mnohaletou kadeřnickou
péči. Moc nám všem chybí její služby.
p. Frischová
Děkuji za blahopřání k narozeninám panu starostovi, Ing. Romanu
Forštovi, a městskému úřadu.
Věra Pancnerová

VZPOMÍNKA

Dne 10. června uplynulo 7 let, kdy nás opustila naše maminka,
babička, prababička a tchýně, paní Hana Šindelářová.
Stále vzpomínají dcera Hana s rodinou

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z.s.

roce opět dva

2. srpna 2019.
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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

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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KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s.r.o.

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

Vážení občané,
jedno z nejkrásnějších ročních období, léto, čas prázdnin a dovolených
je již v plném běhu a vstoupili jsme tím do druhé poloviny roku. Naše
naplánované akce však běží stále dál, takže pár informací ode mne:

1. Zateplování dalších bytových domů ve vlastnictví města
V současné době probíhají práce na
zateplování bytového domu bloku 27,
ulice Dukelská, a poté následuje navazující blok 29, ulice Švermova.
Zateplovací práce na velkém bytovém bloku 18, Hornická, který
se nám láme jedním vchodem do Dukelské, budou probíhat koncem měsíce července.

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

2. Stavební úpravy domu čp. 379 - změna bytu 2+1 na dva byty
1+KK, bl. 102
Naše městečko má stálý nedostatek malometrážních bytů pro
starší nebo osamělé občany. Proběhlo již výběrové řízení na tyto
úpravy a práce na přestavbě budou zahájeny během měsíce září .

3. Požární zbrojnice – Honice
Vzhledem k havarijnímu stavu, a vzhledem i k vysokým
finančním nákladům na opravu a velmi malým možnostem následného využití tohoto objektu, odsouhlasila Rada města dne
3. 6. 2019 provedení demolice této bývalé požární zbrojnice.
Mgr. M. Becherová, místostarostka města

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 5. června 2019 se uskutečnilo další slavnostní přivítání občánků mezi občany města. Pan starosta, Ing. Roman Foršt,
přivítal mezi občánky Města Stochova 1 chlapečka a 3 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jakuba Karla, Izabelu
a Sofii Žebrovy a Terezu Vanclovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Jakub Karel

Sofie a Izabela Žebrovy

Tereza Vanclová

