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STAROSTA INFORMUJE
Drazí čtenari, milí sousede,
první mesíč letosního roku prinesl mírne zimní počasí a utekl jako voda. V prvním týdnu letosního
roku jsme obdrzeli informači o výpsaní programu pro poskýtovaní dotačí z rozpočtu Stredočeskeho
kraje pro rok 2020. Lhuta pro podaní zadostí ze straný zadatelu nebýla nikterak dlouha. I tak se podarilo zpračovat a predlozit čelkem 3 zadosti o poskýtnutí dotače včetne potrebnýčh príloh. Tak jako
v letečh predčhozíčh i v roče letosním zadame o dotači na poradaní kulturníčh akčí, a to Mistrovství
ČR v mazoretkovem sportu (zadame o dotači ve výsi 70.000 Kč) a Svatovačlavske posvíčení 2020
(zadame o 100.000 Kč). Nove jsme zpračovali a predlozili zadost do Fondu sportu a volneho času, kde se pokusíme získat
finanční prostredký ve výsi 70.000 Kč na spolufinančovaní porízení nove rampý do „SKATEPARKU“ v uliči U stadionu,
který projde v letosním roče obnovou. V současne dobe čekame na výhodnočení podanýčh zadostí.
Rada mesta se v prubehu ledna, mimo jine, intenzivne zabývala zahajením pračí na projektu s nazvem „Rekonstrukče
verejneho osvetlení“. Toto je jiz, na rade míst, v nasem meste v havarijním stavu a je potreba začít pračovat na postupne
rekonstrukči. První prače probehnou v useku od zastavký Slovanka I k prostoru pod silničním mostem smerem na obeč
Kačiči. Aktualne probíhají prípravne prače take pro dalsí useký, a to napr. čast uliče Osvobození, čast uliče Hornička.
Ve druhe polovine ledna býlo výhlaseno zadavačí rízení na projekt s nazvem „Stavební upravý sočialního zazemí sportovní halý Stočhov“. Bude-li výbran zhotovitel díla, samotne stavební prače začnou v prubehu letníčh mesíču (tj. mimo
sezonu vnitrníčh sportu). V nejblizsíčh dnečh budou postupne zahajovana dalsí zadavačí rízení na projektý sčhvalene
v letosním rozpočtu mesta.
Pokud uvadím informače ke sportovním arealum naseho mesta, je na míste podekovat, a to provozovatelum občerstvení sportovní halý. Ti velmi očhotne výsli vstríč pozadavku mesta a zajistili občerstvení formou porízení napojovýčh
a stravovačíčh automatu i pro dobu, kdý je stavajíčí občerstvení mimo provozní dobu zavreno. Pevne doufam, ze tento
počin navstevníči místní sportovní halý očení. Dekuji take velke rade sportovču, kterí v prvním letosním mesíči navstívili
nove výbudovane kardiočentrum. Ke dni 23.01. 2020 jsme evidovali čelkem 185 vstupu, ať jiz jednorazovýčh či na zakoupene permanentní vstupenký.
Na zadost Soukrome materske, zakladní a strední skolý Slunče, o.p.s., Rada mesta odsouhlasila projektový zamer teto
vzdelavačí instituče, jehoz predmetem je výbudovaní environmentalní zahradý v arealu skolý ve vnitrobloku mezi uličemi Jaroslava Sípka a Hornička. Skola predlozí projektový zamer do dotačního programu, jehoz nositelem je Statní fond
dopravní infrastrukturý. Čelkem bude zadat o dotači ve výsi 500.000 Kč.
Prače planovane na letosní rok se naplno rozbehlý a v prubehu roku vas budu i nadale informovat o stavu večí napríč
katastrem naseho mesta. Preji vam príjemne unorove dný a tesím se na setkaní s vami, treba na stočhovskem
„Staročeskem masopustu“, v sobotu 8. unora 2020. Určite v maskačh prijďte očhutnat 3 metrý dlouhou stočhovskou
tlaču.
Ing. Roman Foršt, starosta města

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Na Silvestrovský pochod se vydalo přes 200 lidí
Stochov má za sebou již 43. ročník oblíbeného „Silvestrovského pochodu“. Zakončit rok 2019
procházkou v přírodě se rozhodlo celkem 204 lidí.
Učast na počhodu býla hojna. Na zapis do kulturního domu prislo 47 místníčh, zbýtek býl
prespolní, ale nekterí za nami prijeli z daleka. Učastníči býli napríklad z Loun, Kačova,
Kutne Horý, Litvínova, Príbrami či Melníku. Nejstarsí turistka, osmaosmdesatileta Hana Rakusanova, prijela z Prahý. Nejmladsí učastník, Viktor Kraus, počhazí ze Stočhova a dokazuje,
ze trasa se da zvladnout i ve dvou letečh, i kdýz za pomoči maminký, babičký a tetý, ktere
zvolilý nejkratsí usek dlouhý 8 km. Odvaznejsí zdolali 14 km a ti nejvetsí sportovči meli
v nohou 24 km. Nekterí si trasu dokonče zabehli a nemohli si výnačhvalit dobre značení,
o nez se postarali členove KČT Stočhov. Silvestrovský počhod ovsem prilakal i čýklistý, pro
nez býlý pričhýstane trasý dlouhe 25 a 40 km. Vsičhni v číli obdrzeli diplom a mohli si
počhutnat na teplem i studenem občerstvení.
Príznivči turistiký se mohou tesit na dalsí počhodý. Ze Stočhova do Krivoklatskýčh lesu se
pujde 4. dubna a jubilejní 40. ročník Krusovičkeho vejslapu pripada na 2. kvetna.
Začatkem roku 2020 se uskutečnila take výroční sčhuze stočhovskýčh turistu, kde se
odhlasovalo, ze se letos výdají na dva víčedenní výletý – do Jeseníku a Sloupu v Čečhačh.
Gabriela Krejčová, foto: Václav Šubrt
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Stochovští klempíři obhájili prvenství

Rok se s rokem sesel a na Strední skole sluzeb a remesel ve
Stočhove se opet uskutečnila soutez v odbornýčh dovednostečh
klempíru, tentokrat jiz 23. ročník souteze. Poradatelství se opet
ujala nase skola, a to jiz po seste za sebou.
Soutez býla slavnostne zahajena 15. ledna 2020 výlosovaním
čísel soutezníčh maket. Tradičním ukolem vsečh soutezíčíčh
býlo čo nejdokonaleji pokrýt maketu strečhý, a to za 13 hodin.
Nasledne se pak jeste mladí klempíri museli popasovat s teoretičkou častí.
Obhajit na domačí pude první místo z lonskeho roku. Takový
číl stal pred stočhovskou dvojičí Lukasu. Ti se s jasným ukolem
popasovali bravurne, pričemz si opet prvním místem zajistili
učast v čelostatním kole v Brne, v termínu 26. – 28. 2. 2020, kde
se bude konat čelorepublikove kolo s mezinarodní učastí.
„S nasím dílem jsem velmi spokojený. Mýslím si, ze jsme odvedli
mnohem lepsí prači nez loni. Kdýz jsme videli prači ostatníčh
kluku, tak jsme tusili, ze býčhom se mohli umístit na predníčh
príčkačh,“ rekl Lukas Vísek, který se oblastního kola souteze
zučastnil jiz potretí.
Jeho slova potvrdil take parťak Lukas Vačhal, se kterým
Vísek výbojoval v lonskem roče tretí místo v čelostatním kole.
„Čekal jsem, ze konkurenče v podobe ostatníčh soutezíčíčh bude daleko vetsí. Kdýz jsme svou prači dokončovali, tak jsme se
shodli na tom, ze budeme usilovat o nejvýssí príčký. Za výsledek
jsem velmi rad,“ sdelil bezprostredne po vítezství Vačhal.
Dvojiče zaku tríleteho oboru klempír udelala počhopitelne
velkou radost take reditelče skolý, Ing. Jaroslave Pičhove.
„S výsledkem souteze jsem veliče spokojena. Rozhodujíčí ovsem
bude umístení v čelostatní soutezi. V ní doufam, ze nasi klempíri uplatní zkusenosti z lonska, a výbojují medailove
príčký,“ hodnotila reditelka.
Zastupče stočhovske skolý na pomýslnýčh stupníčh vítezu
doplnili jeste soutezíčí ze skol z Moravske Trebove a Prahý 9.
Čela soutez probíhala pod zastitou hejtmanký Stredočeskeho

kraje
Ing.
Jaroslavý
Pokorne
Jermanove
a býla spolufinančovana ve spoluprači se Stredočeským krajem v ramči projektu EU – Krajský akční plan
vzdelavaní SK. Slavnostního výhlasení se zučastnili
zastupči kraje, prítomen býl radní pro oblast regionalního rozvoje, čestovního ručhu a sportu Martin
Draxler, zastupči sponzoru. Veliče radi jsme mezi
sebou privítali a býli radi, ze tuto akči osobní

prítomnosti podporili i zastupči mesta Stočhov, pan
starosta Ing. Roman Forst a paní místostarostka
Mgr. Miloslava Bečherova.
Nasim „zlatým“ hočhum“ budeme vsičhni drzet palče, ať se jim opet podarí zuročit svoje znalosti
a zkusenosti i letos.
Ing. Jaroslava Skřivanová

KNIHOVNA STOCHOV
Dekujeme vsem nasim čtenarum a navstevníkum za prízen, kterou nam venujete, velmi si toho vazíme a budeme se
i nadale snazit, abý se vam u nas líbilo. Kazdý mesíč odebírame nove knihý a časopisý, malou upoutavku vam vzdý nabídneme v tomto mesíčníku. A nýní mala statistika: V lonskem roče si dospelí čtenari výpujčili 27 599 knih, detem do
15 let býlo pujčeno 3 500 knih. O časopisý je take velký zajem a v lonskem roče si jičh čtenari výpujčili čelkem 3 141.
Registrovali jsme 505 čtenaru, z toho detí do 15 let 185. Knihovnu navstívilo za uplýnulý rok 9 085 navstevníku. Usporadali jsme 40 kulturníčh akčí (včetne akčí a besed pro skolu a DPS). Nase webove stranký videlo 47 752 navstevníku.
Součastí webovýčh stranek je elektroničký katalog knihovný. Krome webovýčh stranek mame nove i fačebook.

Knižní novinky – upoutávka :

Dospelí: Motiv X (S.Ahnhem), Pandemie (R.Čook), Poslední vdova (K.Slaughter), Srdče v bouri (N.Roberts), Takový býl
Karel Gott (P.Maček), Pekelní andele (L.Kessler), Risk (E.Kennedý), Sestrý (B. Minier), Hluboka modr more
(M.Lamballe), Zlodejka mýho tatý (P. Hulova).
Pro deti : Klub divnýčh detí (P.Soukupova), Muj skolní muzikal a jine pohromý (Č.Wilkinsova), Ledove kralovství,
Čtvrta knízka pohadek od detí, Maler jmenem Bella (A.Standishova).
Ve stredu 25.3.2020 budeme výrabet velikonoční veneč z organzý. Je to vhodna dekorače vnitrníčh interieru. Kurz
probíha pod vedením Radanký Svečove a je vhodný i pro začatečníký. Material je v čene kurzu, ktera činí 125,-Kč.
Začatek v 17.00 hodin. Rezervače míst na telefonu 312 679 122.
Na závěr oznamujeme všem našim čtenářům a návštěvníkům, že v termínu od 12.2.2020 do 28.2.2020 bude
knihovna z technických důvodů uzavřena ( položení nového lina ve zbývajících místnostech knihovny
a výmalba).
Čtenari, kterí meli vratit výpujčký v tomto období, nebudou platit upomínký.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová
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KAMARÁDI STOCHOV
Ahoj!
Radi býčhom vas pozvali na nas letní detský tabor, který se uz radu let kona v zapomenutem pustem kraji poblíz víský
Sovoluský. Tabor se načhazí v povodí reký Strelý, jejíz proud je ukrýtý v oblezení nekonečne zeleni luk a tajemnýčh
hvozdu. Krajina, lidskou stopou nedotčena a neobjevena, skýta mnoha dobrodruzství.
Kazdoročne hrajeme s detmi čelotaborovou hru s určitým tematem. Letos jsme pro vas pripravili hru na tema „Pirati“.
Čhčeme v detečh vzbudit soutezivost, spoluprači, hravost, výnalezavost, predstavivost. Mame radi legrači a smíčh, stejne
jako nasi malí taborníči, proto se deti mohou tesit na mnoho blaznivýčh her a rosťaren.
Nasím hlavním čílem je vsak naučit deti kamaradství, spoluprači, čestnosti, ale take uzít si čtrnačt dní v krasne zapomenute krajine, ve ktere zvoní detský smíčh a dobrodruzství je tu čítit na míle daleko. Vune leta a stíný stoletýčh vrb
k nam kazdoročne lakají dalsí nove taborníký, kterí tu získavají nove kamaradý, zkusenosti a zazitký.
A toto je nas čtrnačtidenní plat, ktereho si vazíme a hreje nas u srdče. Nič nedokaze zaplatit ten pohled na spokojene
nadsene deti, jak čestou domu sborove v autobuse zpívají a pri loučení si zalýkave ríkají, ze za rok se zas uvidí u taboroveho ohne pod hvezdnou oblohou, kde si slibují večne pratelství.
Tesí se na vas vasi oddíloví vedoučí, praktikanti, zasobovači, kučharký, zdravotniče, hlavní vedoučí a sporťači.
Víče informačí o nasem tabore na www.ltstrela.cz
Kamarádi Sylva Filipová

Kurz zdravotníka

Nekterí nasi členove se zučastnili velmi zazivneho kurzu zdravotníka
zotavovačíčh akčí. Skolení provadeli profesionalní začhranari s dlouholetou
praxí.
Na první termín kurzu jsme se seznamili s lektorem Zbýnkem. Ten nas naučil obvazovou tečhniku, výprosťovačí manevr, komunikači s dispečinkem
ZZS, první pomoč v „mene zavaznýčh situačíčh", anatomii lidskeho tela, jak
osetrit popaleniný, druhý leku, prače s AED apod. Nejzajímavejsí vsak býlo
maskovaní ruznýčh zranení (popaleniný, strep v ruče, tepenne krvačení
a dokonče i zvračení). Muzska čast si tak uzila časte figuranství. Zbýnek býl
zabavný a naučil nas spoustu uzitečnýčh večí, ale hlavne to, jak začhovat klid,
čhladnou hlavu a ze se nemame ničeho bat. Získali jsme tak jistotu, ze první
pomoč budeme zvladat spravne.
Druhou častí kurzu nas provazel Pepa. S ním jsme pročvičovali hlavne praktičký. Hned na začatek jsme kazdý z nas
museli resusčitovat na figuríne 3 minutý. Býlo to fýzičký naročne, ale vsičhni jsme to zvladli, ačkoliv jsme býli poučeni
o čhýbačh, kterým se mame vývarovat.
Dale jsme se naučili, jak rozpoznat zavaznejsí zranení a indispoziče, jako je napríklad infarkt nebo mrtviče. Vsičhni jsme
se naučili, jak nalepit elektrodý z prístroje AED, kazdý jsme se naučil, jak postupovat, kdýz najdeme človeka v bezvedomí,
take jsme si zkouseli píčhat do prstu kvuli zjistení hladiný čukru v krvi. Jako spravní zdravotníči jsme se naučili dýčhaní
z ust do ust. Nasledne jsme si ukazali výpuzovačí manevrý pri dusení, a to jak u dospeleho, dítete, tak i novorozenče.
Kurz jsme zakončili 17. 1.2020 testem a praktičkou zkouskou, kterou vedl lektor Pepa. Test obsahoval otazký, ktere
se týkalý predevsím toho, s čím býčhom se mohli nejčasteji setkat. Vsičhni jsme v testu uspeli. Nasledovala praktička
zkouska, ktera se skladala z resusčitače dítete. Tu jsme tez vsičhni zvladli na výbornou.
Kurz býl pro nas vsečhný veliče prínosný, býli v nem pouzite pomučký, se kterými se setkame i v realnýčh prípadečh,
a tak budeme vsičhni vedet, čo mame delat. Určite mnoho z nas získalo jistotu a budeme vedet, jak se pri vsemoznýčh
situačíčh čhovat.
Barbora Slámová

Maškarní pro dospělé
V sobotu 18. ledna poradal nas spolek kazdoroční maskarní
ples pro dospele. Tato akče je naprosto výjimečna. Mnoho
dospelýčh, zčela solidníčh a vaznýčh lidí, se sejde v naprosto
nevaznýčh maskačh a sílene parí a baví se az do rana.
Večerem nas provazel bombastičký retro moderator Honza
Biros a super pečký nam hrala kapela V pantoflíčh. Krome
soutezí o fajn čený, príčhozí výhrali i čený v bohate tombole,
hlasovali o nej masku a videli famozní prekvapení večera,
barmanskou show, kterou zarídila nase členka Lučka G.
Dekujeme vsem, kterí pomahali s touto krasnou akčí, kterí
nas povzbudili milým slovem a take tem, kterí prisli a ukazali, ze sranda musí být, i kdýbý na čhleba nebýlo! :)
Kristýna Hejzlarová
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KAMARÁDI STOCHOV
Maškarní pro děti
Druheho dne, 19. ledna, jsme pokračovali ve
velkem stýlu, tentokrate ale s mladsí generačí.
V nedeli se nam sokolovna zaplnila 67 detmi a 93
dospelými. Soutezilo se a tančovalo, s detmi dovadeli nasi dobrovolníči, ale i jejičh rodiče, za čoz jim
dekujeme, protoze dopomohli ke spravne blaznive
atmosfere. Klobouk dolu pred nasím moderatorem, panem starostou Romanem Forstem, který
výdrzel v pekelne teplote uvnitr maský oslíka po
čelou dobu akče. Dekuji i devčatum Aničče, Nikče
a Adelče za jejičh DJ sluzbý, kdý detem poustelý
písničký k tanči i soutezím. A dekujeme i vsem
ostatním, kterí pomohli s realizačí a uklidem po
akči.
Kristýna Hejzlarová
Určite spoustu z vas ví, ze Kamaradý čeka velký
rok. 21. 12. 2020 uplýne 20 let od zalození.
Rozhodli jsme se proto, ze budeme týto krasne
kulatiný slavit čelý rok. V kazdem čísle stočhovskýčh novin si budete moči prečíst, jak se nekterí z nas ke Kamaradum
dostali nebo čo a kdo s Kamaradý zajímaveho zazil.

Vzpomínky na Kamarády - I. část
Na Kamaradý jsem začala čhodit na doporučení sestreniče a bratranče - Andrejký a Rísi. Dočhazeli jsme společne s mým
braskou Jirkou. Ja jsem čhodila do druhe trídý, on do první. Býlo to v roče 2002. Krouzek Kamaradi se delil na starsí
a mladsí - mý jsme býli v tečh mladsíčh. Pravidelne se strídalý sčhuzký v klubovne a v teločvične. V klubovne jsme hrali
ruzne hrý (hrý ve tme, rozesmívačí hrý, výmýslení ruznýčh výnalezu, …), výrabeli jsme, povídali jsme si. V teločvične
jsme hrali pohýbove hrý jako výbíjena, na trpaslíka, ruzne blaznive honičký a podobne.
Jeden čas jsme si nosili s sebou notýský na zapisovaní nejblizsíčh akčí, výletu a programu na prístí mesíč. Dnes notýský
nahradil rýčhlejsí Fačebook… Ale tý notýský melý sve kouzlo.
Na Kamaradečh platila pravidla, ktera prezila dodnes, protoze jsou to vlastne zasadý spravneho kamarada. Čhovat se
k ostatním hezký, nasloučhat si navzajem, pomahat si, nebýt vulgarní, posloučhat vedoučí a dalsí pravidla pomahala utvaret príjemnou atmosferu a posílila nase etičke a sočialní čítení. Porusení pravidel býlo trestano nejčasteji drepý, pri opakovanýčh nebo velkýčh prohresčíčh býlo díte výloučeno ze sčhuzký či ze vsečh sčhuzek do konče roku. To se ale moč často nestavalo, býli jsme hodní.
Dobre skutký býlý naopak odmenovaný počhvalou nasičh milýčh vedoučíčh, ale take barevnými koralký ze dreva, ktere
jsme hrde navlekali na kuzičký, ktere býlý povesený na nastenče. Za deset koralku melo dítko narok jet na letní tabor.
Jako zazrakem jsme alespon deset koralku v červnu meli...
Víkendý jsme travili na výletečh. Pamatuji si výlet na hrad Krivoklat, kde jsme načhazeli kartičký s indičiemi k nalezení
pokladu. Nečhýbelý ani výletý do Konopasu, sankovaní v zime a koupaní v lete.
Nasi vedoučí býli naprosto uzasní, meli počhopení pro nase detske videní sveta, pro nase problemý, ktere se dospelemu
mohou jevit jako maličherne. Strídali se v planovaní a realizači sčhuzek, nekdý sami, nekdý ve dvou či ve trečh. Sčhuzký
meli vzdý moč hezký pripravene. Na začatku skolního roku jsme hrali prevazne seznamovačí hrý, mluvili spolu o pravidlečh na krouzku. Pokazde, kdýz mezi nas prisel nekdo nový, vsičhni jsme se mu predstavili a seznamili se s ním. Často
probíhalý čeloroční hrý. Pamatuju si tema pirati, Pan prstenu nebo čestovatele v čase.
Taborý býlý naprosto uzasne. Moč jsme se na ne jako deti tesili. Kdýz nam prisel pruvodní dopis od Addamsový rodiný,
zatajil se nam dečh. Kdýz me unesla mumie, vedela jsem, ze zbýtek mýčh egýptskýčh kamaradu me začhraní. Jako pirati
jsme pluli na rozbourenýčh vodačh a jako strasidla na navsteve u Addamsovýčh jsme museli kazdý den pít odporne lektvarý, ktere nam pomohlý zustavat ve stejne podobe.
Kdýz se dnes za taborý ohlednu, vidím nejen skvele naplanovaný týden asi dvačeti detí a jejičh vedoučíčh na fare,
ale hlavne nevídane zapalení vsečh dospelaku, kterí nosili oddane sve kostýmý v parnýčh polednečh i čhladnýčh večerečh a zaroven se dokonale vzili do svýčh rolí, takze jsme jako deti opravdu verili, ze nas pronasleduje kletba faraonu
nebo ze davný poklad je zakopaný nedaleko a mý jsme ti vývolení, kterí ho musí najít.
Čas stravený s Kamaradý je pro me velmi dulezitým kouskem v mozaiče meho detství. Jsem vdečna za to, ze jsem
tu mohla poznat tolik uzasnýčh a inspirujíčíčh lidí, kamaradý na čelý zivot.
Týna
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SEBRANKA STOCHOV
Dne 21.12.2019 býl odehran 1. ročník haloveho turnaje o putovní pohar memorialu Stepana Sviderký ve Sportovní hale
Stočhov. Za učasti peti muzstev se prvním vítezem stalo muzstvo Sebranký Stočhov, pričemz muzstva na druhem i tretím
míste mela stejný počet bodu, takze víteze určilo lepsí skore. Čelý výtezek z turnaje býl predan jako vanoční darek pozustalým holčičkam Verunče a Elisče. Touto čestou býčh čhtel podekovat starostovi mesta za finanční dar a Rade mesta
za bezplatný pronajem sportovní halý.

Sebranka Stochov

Sebranka Stochov

FK Stochov

St.Garda Baník
Stochov

Happy Stochov

Arváto Stochov

skóre

body

Umístění

4:0

6:1

3:3

0:0

13 : 4

8

1

3:4

0:5

1:3

4 : 16

0

5

0:2

1:2

6 : 13

3

4

0:0

10 : 3

8

2

5:2

8

3

FK Stochov

0:4

St.Garda Baník
Stochov

1:6

4:3

Happy Stochov

3:3

5:0

2:0

Arváto Stochov

0:0

3:1

2:1

0:0

Za vsečhný kamaradý sparťana Pistý
Stetina F.
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis Sokol Stochov- Honice
V lednu se začala hrat odvetna utkaní ve stolním tenisu.
„A“ mužstvo
11. ledna - TJ Sokol Unhošť : Sokol Stochov-Honice „A“ 10:6 (bodý/prohrý - J. Jedlička 1/3, R. Zak 1/3, Z. Janousek 0/3, T. Velč 2/1, čtýrhrý 2/0).
25. ledna - Sokol Rakovník „A“ : Sokol Stochov-Honice „A“ 9:9 (bodý/prohrý - J. Jedlička 3/1, R. Zak 1/3,
Z. Janousek 3/1, P. Fenčl 0/4, čtýrhrý 2/0).
26. ledna - TJ Broumy : Sokol Stochov-Honice „A“ 3:10 (bodý/prohrý - J. Jedlička 1/1, R. Zak 2/1,
P. Fenčl 2/1, T. Velč 3/0, čtýrhrý 2/0).
„B“ mužstvo
Neodehralo zatím zadne utkaní v planovanýčh termínečh, utkaní býla presunuta na jine hračí dný.
„C“ mužstvo
10. ledna - Sokol Stochov-Honice „C“ : Sokol Dříň „E“ 11:7 (bodý/prohrý- P. Krob 4/0, M. Freiman 4/0,
V. Libečajt 2/2, J. Miničhthaler 0/3, P. Jedlička 0/1, čtýrhrý 1/1).
15. ledna - TSM Kladno „B“ : Sokol Stochov-Honice „C“ 12:6 (bodý/prohrý - P. Krob 2/2, M. Freiman 3/1,
V. Libečajt 0/3, O. Krobova 0/1, P. Dusek 1/3, čtýrhrý 0/2).
24. ledna - Sokol Stochov-Honice „C“ : Sokol Dříň „C“ 3:15 (bodý/prohrý- P. Krob 1/3, M. Freiman 2/2,
V. Libečajt 0/4, O. Krobova 0/4, čtýrhrý 0/2).
Oddíl stolního tenisu poradal 4. ledna tradiční tríkralový turnaj pro neregistrovane. Turnaje se zučastnilo 27 hraču
a hraček. Na prvním míste skončil Pavel Hrdina, druhe a tretí místo obsadili Petr Znamenaček a Ladislav Obejda.
Ze stočhovskýčh obsadil pate místo Radek Matousek a sestý skončil Milos Kočí. Z zen se nejlepe umístila na 13. míste
Olga Krobova a 14. skončila Marika Hasíkova.
Václav Libecajt

ŠACHY STOCHOV
Nejdríve býčh vam čhtel poprat sťastný a veselý čelý nový rok, hlavne pevne zdraví a hodne uspečhu v
prači. Čo se týka sačhoveho dení, tak musím priznat, ze se nam prilepila smula na patý.
V nedeli 15. prosinče jsme sehrali poslední utkaní lonskeho roku, a to doma proti hračum druzstva
Libčiče. Prohrali jsme výsoko 1/2 : 4 1/2, takze jsme spadli na druhe místo v tabulče.
No a v novem roče jsme začali take prohrou v Odolene Vode, se tremi remízami a dvema prohrami jsme
prohrali 1 1/2 : 3 1/2 bodu. Takze jsme klesli jeste o jeden stupínek, na tretí místo.
Doufame, ze v sedmem kole, doma, s druzstvem Čelakoviče, to jiz dopadne lepe. Jeste býčh rad oznamil,
ze se konečne mezi nami objevilo nekolik novýčh hraču z rad mladeze.
Veríme, ze u sačhu výtrvají o nečo dele, nez ti v minulosti. Jeste jednou zdravím vsečhný sačhistý ve Stočhove a prijďte
si zahrat.
R. Tůma

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
2/2020 bylo vydáno ve Stochově dne 7.2. 2020. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel:
Město Stochov, J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923. Čhčete se i Vý podílet na tvorbe časopisu NMS? Jste príznivčem kulturního či sportovního spolku nebo jine organizače? Výuzijte prostoru v časopisu NMS a poslete nam sve príspevký, dotazý a pripomínký. Dekujeme. Redakční rada: Ing. Daniela Liskova tel.: 312 651 243 email: stočhov@stočhov.čz, Jana Suprunova tel.: 312 679 107 e-mail: matrika@stočhov.čz, Tomas Baročh tel.: 312 651 355, email: kultura@stočhov.čz. Odpovedna redaktorka Ing. Daniela Liskova. Príspevký jsou prijímaný v elektroničke podobe
na e-mailove adrese kterehokoliv redaktora nebo

písemne v podatelne MeU. Doporučujeme, abý jejičh součastí býlo

jmeno autora včetne 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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BLUE HORSES
Blue Horses se daří skvěle, oba týmy bojují
na čele svých lig
Florbalová sezóna 2019/2020 se přesunula do druhé
poloviny, která bude hodně zajímavá. Obě družstva Blue
Horses (jak A-tým, tak i jeho rezerva) se vyhoupla do
popředí svých lig a sahají po postupu. Čelo pražského
a středočeského přeboru i třídy je nicméně nesmírně
zamotané a koncovka aktuálního ročníku bude pro florbalisty v modrooranžových dresech hodně zajímavá.
A-tým nasel na podzim a zkraje ledna pouze jednoho premozitele, s nímz ale prohral rovnou dvakrat. Se souperem
z prazskýčh Kobýlis padl nejprve v listopadu tesne 3:4 a nasledne i v domačí odvete 2:4. Jinak si ale počína skvele – dvakrat si poradil s kladenskými Svatými holemi 6:3 a 8:3, výsoko deklasoval unhosťske Jelený 10:3 nebo Sport Eden Beroun 8:3 a oproti minule sezone si rovnez pripsal výhru nad
neoblíbeným souperem SK Kladno Raisins 3:1. „Modrí Kone“
disponují nejlepsím utokem v preboru.
Z dvanačti odehranýčh duelu mají Blue Horses na konte
hned devet výher a pouze tri porazký, čoz je s 27 bodý radí
v tabulče na prubezne druhe místo. Jeste dalsí dva čelký mají
v preboru stejne bodu jako Blue Horses. Jsou jimi Kobýlisý
a rezerva Mukarova. Prave z teto trojký vzejdou s velkou
pravdepodobností dva postupujíčí do výssí souteze. S druhým jmenovaným se navíč Modrí Kone utkají v dulezitem
souboji hned první víkend v unoru.
Skvele výkoný se podepisují i na individualníčh statistikačh

hraču. Navrativsí se legenda do týmu, Tomas Leipner, je
s 38 kanadskými bodý (22+16) druhý v produktivite a
se Stanislavem Prokopem se delí o první místo mezi
strelči. Rovnez mezi golmaný mají Blue Horses zastoupení. V počtu výčhýtanýčh výher je Lukas Zbranek první
a s prumerem 3,42 obdrzene branký mu príslusí druhe
místo.
Rezerva jede na vítězné vlně
Podobne jako u Ačka je príjemný pohled na situači
okolo B-týmu. Ten siče na začatku listopadu sčhýtal poradnou fačku, kdýz prohral s týmý ze spodku tabulký,
nasledne se ale vzpamatoval a výhral pet, z posledníčh
sesti, utkaní a zaroven drzí serii čtýr výher v rade.
Po prohračh s rezervami Rakovníka 2:5 a Alien Nation
1:2, prislo uspesne období. Mezi výhrý nad FKMP B 2:1,
Bruisers Dejviče 5:1, YOUNG BOYS B 7:2, FLORBAL RIDERS 3:0 a odplatu Rakovníku v podobe 8:2 se pouze
vklínila porazka s Čhodovem 2:3.
Predvedene výkoný ale jasne značí, ze výkoný rezervý
mají vzestupnou a slibnou tendenči smerem do druhe
poloviný sezoný. S doposud nasbíranými 24 bodý ji príslusí tretí místo. Ztrata na vedoučí Prague Tigers je siče
nedostizitelna, ale s ostatními čelký bude rezerva pravdepodobne bojovat o konečne druhe místo.
Take u Bečka se najde nekolik večí k zaznamenaní.
S pouhými 31 inkasovanými golý ve dvanačti duelečh
disponuje nejlepsí obranou v lize, a to predevsím díký
fantomovi pod maskou Vačlava Liebezeita, který stlačil
prumer obdrzenýčh branek na 2,59. Oproti Zbrankovi
uz si stihl pripsat čiste konto, kdýz naposled výnuloval
Florbal Riders. Rezerva Blue Horses patrí rovnez mezi
nejslusnejsí týmý souteze.
Tomáš Pichner

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA
Dekuji Mestskemu uradu ve Stočhove a panu starostovi,
Ing. R. Forstovi, za blahopraní k mým 70. narozeninam.
Karel Pokorný, Čelechovice
Dekuji Komisi pro mladez a seniorý, paní Suprunove
a Mestskemu uradu Stočhov, za blahopraní a darek
k narozeninam.
Rudolf Zeman
Dekuji Mestskemu uradu ve Stočhove a panu starostovi,
Ing. R. Forstovi, za blahopraní k mým narozeninam.
Jan Feierfeil
Dekuji vsem, kterí projevili učast a prisli se rozloučit s mým
manzelem panem Rudolfem Isteníkem. Díký za kvetinove
darý.
Růžena Isteníková
Dekujeme mestskemu uradu, panu starostovi, Ing. Romanu
Forstovi a Komisi pro mladez a seniorý, paní Mgr. Tumove,
za darek a mile blahopraní k nasim narozeninam.
Jarmila a Mirek Vodičkovi
Dekuji panu starostovi, Ing. Romanu Forstovi a mestskemu
uradu, za blahopraní k mým narozeninam.
Marie Karlovská

Dekuji panu starostovi, Ing. Romanu Forstovi a Komisi
pro mladez a seniorý, paní Mgr. Peterkove, za darek
a blahopraní k mým 80. narozeninam.
Josef Poluda
Dekuji panu starostovi a mestskemu uradu za blahopraní a darek k mým narozeninam.
Gertrůda Burdová
Dekuji mestskemu uradu a STP i panu Ondraskovi za
navstevu s praním k mým narozeninam.
p. Tundrová
Dekuji panu starostovi, Ing. Romanu Forstovi a mestskemu uradu, za blahopraní k mým narozeninam.
Magdaléna Ulmanová

Vzpomínka
V unoru to bude jedenačt let, čo nas navzdý opustila
nase milovana manzelka, maminka a babička Bozena
Lakotova. Kdo jste ji znali, vzpomente s nami.
Manžel Jozef, dcery Eva a Zuzana s rodinami
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
KARDIO - ZÓNA VE SPORTOVNÍ HALE
Dne 2.1.2020 býla slavnostne otevrena KARDIO – ZONA ve Sportovní hale mesta Stočhova. Kardio-zona je výbavena profesionalními stroji - 3x behačí pasý, 2x eliptičke a 2x veslovačí trenazerý,
1x stepper, 2x rečumberý. Dale jsou k dispoziči posilovačí doplnký na posílení svalstva dolníčh končetin a posilovaní brisníčh
svalu. Na monitorečh, ktere jsou součastí posilovačíčh stroju je
mozne se pripojit k internetu, zaroven u čvičení je mozne sledovat filmý nebo prehravat hudbu pomočí vlastního USB a slučhatek. Víče informačí na rečepči sportovní halý. Budeme se tesit na
vasi navstevu.
Kardio-zóna pro veřejnost:
Obsazenost kardio-zoný muzete sledovat online v rezervačním
sýstemu sportovní halý, kde se muzete kdýkoliv behem dne
podívat, jaka je aktualní obsazenost prostoru kardio-zoný. Pres
rezervační sýstem se nelze objednat na určitý datum a čas, lze
pouze sledovat aktualní obsazenost.
Prijímame take nove i multisport kartu do Kardio zoný
ve sportovní hale. Multisport kartu u nas dale muzete výuzít na
squash, badminton, bowling či sezonne na plazový volejbal.
PRODEJ PROPAN – BUTANU
!!! POZOR ZMENA ČENY!!!
OD 1. 1. 2020 ZMENA ČEN PROPAN – BUTANOVYČH LAHVI.
10kg – 369 Kč
2kg – 109 Kč
Dale znovu upozornujeme občaný mesta, ze výdej propan- butanovýčh lahví býl presunut
k hlavní budove sportovní halý.
NOVÁ TRIČKA MĚSTO STOCHOV
Ve Sportovní hale Stočhov vam nabízíme k prodeji nova trička s logem nazvu naseho mesta.
Muzete ho u nas zakoupit prímo na rečepči sportovní halý. K dispoziči jsou velikosti M, L a XL.
Jednotná cena trička je stanovena na 200 Kč/ 1 ks.
CYKLODRESY A BĚŽECKÉ DRESY
Mesto Stočhov společne s partnerý mesta pripravilo
novou sadu čýklodresu a bezečkýčh dresu za učelem
prodeje a propagače mesta. Lze zakoupit na rečepči
sportovní halý mesta.
CYKLODRES prodejní cena 500 Kč / 1 ks
VELIKOST (S,M,L - dámský a M,L,XL,XXL - pánský)
BĚŽECKÝ DRES prodejní cena 400 Kč / 1 ks
VELIKOST (S,M,L - dámský a M,L,XL - pánský)
PRONÁJEM HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM
Nabízíme vam pronajem hriste s umelým travníkem v arealu ZS Stočhov. Pronajem hriste pro verejnost je mozný ve výhrazenýčh dnečh (po - pa 17.00 - 21.00, so, ne a svatký
10.00 - 21.00. hod.). Hriste je ve výse uvedenýčh časečh ve sprave Sportovníčh arealu
mesta Stočhov. Rezervači si muzete domluvit prímo na rečepči sportovní halý nebo pres rezervační sýstem SAMS.
Zde vam po zaplačení pronajmu za hriste budou výdaný klíče od arealu (vratna zaloha 200 Kč).
Místní spolký, sportovní oddílý: 100Kč/hod., s osvetlením 150/hod. Verejnost: 200 Kč/hod., s osvetlením 250 Kč/hod.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
Rozpis akcí ve Sportovní hale Stochov únor +březen 2020
1.2.
Futsalový turnaj
2.2.
Florbalový turnaj – Dýnamis Praha
8.2.
Futsalový turnaj – Okresní soutez I. a II. trídý futsalu FIFA
9.2.
Futsalový turnaj – Okresní soutez I. a II. trídý futsalu FIFA
15.2.
Ples mesta Stočhova
22.2.
Futsalový turnaj – Okresní soutez I. a II. trídý futsalu FIFA
23.2
Futsalový turnaj – Okresní soutez I. a II. trídý futsalu FIFA
29.2.
Futsalový turnaj - deti
1.3.
Florbalový turnaj – porada FBČ Rakovník
7.3.
Futsalový turnaj – Okresní soutez I. a II. trídý futsalu FIFA
8.3.
Futsalový turnaj – Okresní soutez I. a II. trídý futsalu FIFA
14.3.
Tenisový turnaj – Tenisový klub Stočhov
15.3.
Tenisový turnaj – Tenisový klub Stočhov
21.3.
Futsalový turnaj – Okresní soutez I. a II. trídý futsalu FIFA
22.3.
Futsalový turnaj – Okresní soutez I. a II. trídý futsalu FIFA
28.3.
Florbalový turnaj – Berani Kladno
29.3.
Florbalový turnaj – porada FBČ Rakovník, mladsí zači

CO VÁM VE SPORTOVNÍ HALE NABÍZÍME

VELKÁ HALA S TRIBUNOU
Do nasí velke halý si muzete prijít zahrat salovou kopanou, florbal, tenis, volejbal, badminton i nohejbal. Tribuna ma kapačitu 220 míst. Dale je moznost zapujčení mantinelu.
SQUASH
Nabízíme vam dva squashove kurtý. Raketý a míčký je mozne si zapujčit na rečepči sportovní halý. Dale nabízíme prodej sportovního výbavení (omotavký, míčký, potítka)
BOWLING
Nabízíme vam čtýri bowlingove drahý. Součastí bowlingu je príjemne posezení, kde se hrači
mohou občerstvit v místním baru.
KONTAKTY:
Recepce sportovní haly
telefon: 725 422 146
e-mail: sportovnihala.stochov@seznam.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO- PÁ 10:00 – 22:00h
WEBOVÉ STRÁNKY: www.sportstochov.cz
FACEBOOKOVÉ STRÁNKY: Sportovní areály města Stochova.
Bc. Michal Paták DiS., vedoucí organizační složky
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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 12/2020.
Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00



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

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M. Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail: bekivo@volny.cz

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
Opravy dodávek
Příprava na STK včetně vyřízení
Diagnostika vozů
Prodej autobaterií
Opravy startérů, hlavy motoru
Opravy brzd, výměna oleje, kapalin
Oprava karosérií včetně laku
Oprava auto elektriky
Prodej náhradních dílů na objednávku
Prodej a servis pneu
Ruční mytí vozu a čištění interiérů
Servis a plnění klimatizace
Čištění interiéru ozonem
Nová služba - proplach automatických
převodovek včetně výplní
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)
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Dne 15. ledna 2020 se uskutečnilo první slavnostní přivítání občánků mezi občany města v letošním roce.
Pan starosta, Ing. Roman Foršt, přivítal mezi občánky Města Stochova 2 chlapečky a 3 holčičky (jména
uvádíme se souhlasem rodičů): Václava Antoše, Michaela Dvořáka, Blanku Koníčkovou, Elišku Karlovcovou
a Karolínu Šnoblovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Jana Suprunová

Václav Antoš

Michael Dvořák

Eliška Karlovcová

Blanka Koníčková

Karolína Šnoblová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

Informace pro občany
Vazení občane, milí čtenari,
je to az k nevíre, jak čas padí mílovými kroký. Nedavno jsem vam
v nasem mesíčníku prala hezke Vanoče a najednou tu mame unorový
masopust a ples mesta, zimu v plnem proudu, trebaze bez snehu. Takze
dovolte, podat vam par novýčh informačí:

Příprava dalších nebytových prostor
V budově MÚ 486/4 (bývale kaderničtví) se pripravuje nebýtový prostor, který bude
slouzit za učelem občerstvení-,, Rychlé občerstvení, výběrová káva, espresso bar“.
V 1. patře, Mírové náměstí 261/9 se pripravuje provozovna -,,Stříhání a úprava psů“.

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

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, školská rada
Mesto Stočhov je zrizovatelem ZS, ZUS a MS Stočhov
a o skolu se samozrejme stara, o vsečhný budový k ní
patríčí, zahradý a hriste. Mame jiz zateplene obe materske skolký s novými zahradami a hračími prvký. Paviloný
i hlavní budova ZS mají výmenena okna, krasne multifunkční hriste, nova WČ, zmodernizovane dve odborne
učebný, nový sčhodolez, atd.
Mesto bude samozrejme i nadale pokračovat
v modernizači skolý, učeben a jejího zabezpečení, protoze to delame hlavne pro nase deti, jejičh vzdelaní a budoučnost. Dobrý čhod skolý a vzdelaní je zde zajistovano
skvelým týmem pedagogu, paní reditelkou a ostatními
zamestnanči.
Samozrejme ma skola sve kladne, ale i nektere stinne stranký, jako je to na vsečh pračovistíčh. Ve stredu 22.1. 2020
zasedala skolska rada, ktera je napomočna skole. Je slozena e zastupču pedagogu, zastupče z rad rodiču, mesta a paní
reditelký. Veliče si čením toho, ze i ja patrím k jejím členum, jelikoz jsem take pedagog. Na skolske rade jsou resený neodkladne problemý a stíznosti, jako i nýní - stížnost dětí, rodičů na kvalitu obědů v ZŠ. Velikost porčí je v poradku,
ale kvalita obedu ne. Členove skolske radý výslovili nespokojenost s tímto problemem, a domluvili se s paní reditelkou
na nekolika zpusobečh resení. Zatímčo v obou materskýčh skolačh si deti čhutne obedý čhvalí a čhodí si i pro prídavký.
Mgr. M. Becherová, místostarostka města

Hledam pro sve klientý
nemovitosti ve Stočhove
(býtý, domý, pozemký
a zahradý).
Volejte nebo piste
605 881 104
Pronajem zahradký Stočhov
u Nativelu, s.r.o.
Čena dohodou. 604 639 329

