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Nejdůležitější body:

 Výzva
 MDŽ
 Starosta informuje
 SAMS
 Z kanceláře
místostarostky
VÝZVA
Vážení spoluobčané, vzhledem k probíhající celosvětové epidemii
Coronaviru a nařízení Bezpečnostní rady státu a dalších příslušných
orgánů dochází mimo jiné k omezení některých aktivit uskutečňovaných
organizačními složkami města Stochov (např. Kulturní zařízení města).
Situace se mění každým dnem. Před návštěvou těchto zařízení si prosím
ověřte aktuální situaci na webových stránkách města Stochov a na
Facebookovém profilu města.
Současně Vás žádáme, abyste osobní návštěvu Městského úřadu
uskutečnili pouze v nezbytných případech. V nejvyšší možné míře
využijte k řešení Vašich záležitostí telefonického případně e-mailového
spojení.
Dodržujte všechna doporučení Bezpečnostní rady státu a dalších
příslušných orgánů.
Sledujte webové stránky města, Facebookový profil města, kde budeme
zveřejňovat aktuální informace.
Děkujeme za porozumění.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Mezinárodní den žen, připadající každoročně na 8. března, patří mezi svátky,
které se tradičně oslavují i v našem městě. Starosta města společně s paní
místostarostkou navštívili v pátek 6. března Dům s pečovatelskou službou ve
Stochově a potěšili zdejší obyvatelky krásnou kytičkou. Další květiny poté
společně rozdali všem ženám pracujícím na Městském úřadu ve Stochově.
Redakce NMS
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STAROSTA INFORMUJE
Drazí sousede,
prečkali jsme ve zdraví unorovou vičhriči, a tato nastestí zanečhala
v nasem katastru jen nepatrne skody. Pravdepodobne nejvetsí z ničh
bylo zlomení čelkem 3 vzrostlyčh stromu, a to v uliči S. K. Neumanna,
ve vetrolamu za sportovním arealem a dale v nasí aleji, kterou
s oblibou nazyvame „Tresnovka“. Drobne skody jsme zaznamenali
take na strečhačh bytovyčh domu ve vlastničtví mesta či na krytečh
verejneho osvetlení.
Mame za sebou take velmi uspesny, v poradí jiz 20., ročník reprezentačního plesu naseho mesta. Letosní ročník byl vyjimečny nejen tímto vyročím, ale take
tím, ze poprve v historii jsme meli vyprodano. Celkem 250 vstupenek bylo prodano behem par dnu. Velmi dekuji vsem zamestnančum mestskeho uradu a zamestnančum společnosti Tečhničke sluzby Stočhov, s.r.o. za prípravu tohoto krasneho společenskeho večera. Verím, ze se vsem navstevníkum sportovní haly mesta ples líbil a brzy zahajíme
prípravu na dalsí ročník.
Behem unorovyčh dnu jsme začali na meste pračovat na rade dalsíčh činností.
Aktualne je pripravovan harmonogram oprav vytluku v místníčh komunikačíčh, a
to napríč katastrem mesta. První opravy jiz probehly (napr. oprava vytluku na
čentralním parkovisti vedle budovy mestskeho uradu). Dbejte prosím zvysene
opatrnosti a venujte pozornost umístenemu prečhodnemu dopravnímu značení po
dobu provadení oprav. Tyto budou probíhat v prubehu čeleho jarního čtvrtletí
letosního roku. Cast pračí mensího rozsahu bude provadet společnost Tečhničke
sluzby Stočhov. Zbyvajíčí čast nutnyčh oprav bude provedena prostredničtvím
externí firmy.
Rozbehly se take první prače spojene s postupnou rekonstrukčí verejneho osvetlení napríč katastrem mesta. První faze zamerena na odstranení zjistenyčh havarijníčh stavu bude provedena v prubehu breznovyčh dnu v časti ulič Jaroslava
Sípka / Namestí u dubu, Hornička/ Zborovska a take bude opravena čast stavajíčího osvetlení na Slovanče od kruhoveho objezdu smerem k vyjezdu na Kačiči.
Chtel byčh take podekovat občanum mesta za podnety, ktere jsou doručovany do
systemu hlasení zavad a neporadku, ať jiz prostredničtvím mobilní aplikače
„V obraze“ nebo zadaním na internetove stranky mesta. Tyto podnety nezapadnou, a i kdyz jsou nekdy vyreseny pozdeji (napr. z personalníčh duvodu), venujeme jim s kolegy nalezitou pozornost. Jako konkretní príklady mohu uvest oznamení na pozadavky oprav odvodnovačíčh zlabu v komunikačíčh, a to na spojovačím
čhodníku mezi Stočhovem a Honičemi nebo na komunikače vedoučí k BIKERS BARU podel arealu firmy NATIVEL.
V prubehu unorovyčh dnu jsme provedli kontrolu stavu odpadkovyčh kosu rozmístenyčh po čelem meste a nove se na
časti z ničh objeví drzaky na sačky, ktere slouzí pro sber psíčh exkrementu. Mestska poličie bude pravidelne jedenkrat
tydne tyto sačky doplnovat do vsečh nove zakoupenyčh zasobníku. Chtel byčh touto čestou pozadat majitele pejsku, aby
tyto pouzívali a pomohli nam touto čestou bojovat za lepsí stav verejnyčh prostranství. Sačky na psí exkrementy, pote čo
splní svuj učel, lze odhodit do vsečh kosu na
odpad (samozrejme včetne tečh, čo jsou označeny jako kose určene pouze na psí exkrementy).
Sačky je dale mozne bezplatne vyzvednout, dle
potreby, v prízemí budovy mestskeho uradu
v infočentru.
Ve veči postupu prípravnyčh pračí na vystavbe
čhybejíčíčh čhodníku u kruhoveho objezdu na
Slovanče smerem k obči Lany, Tučhloviče
a Nove Strasečí je aktualne hotova projektova
dokumentače a mesto pozadalo o vydaní stavebního povolení. Take pravidelne konzultujeme se
zastupči zhotovitele a investora (tj. Stredočeskeho kraje) prípravu na provedení rekonstrukče
silniče č. 606 (tzv. „stare karlovarky“), ktera probehne v letosním roče a na kterou budou navazovat prave akče finančovane z mestskeho rozpočtu (tj. vystavba vyse uvedenyčh čhybejíčíčh čhodníku a vystavba noveho parkoviste naproti hotelu Slovanka).
(Pokračování str. 3)
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STAROSTA INFORMUJE
V souvislosti s probíhajíčí novou vystavbou rodinnyčh domu na pozemčíčh pod zelezničním prejezdem na Slovanče pripravujeme zamer na vybudovaní noveho kontejneroveho staní na trídeny odpad.
Na Slovanče take opravíme zastarale zabradlí, jednak to, ktere vede od silniče č. 236 smerem do uliče
Nadrazní a dale zabradlí, kterym se projde od silniče 236 na teleso silničního mostu u „hospodarskeho
druzstva“. Zahajili jsme take jednaní s vlastníkem pozemku na Slovanče (pozemek s BUS zastavkou
u benzínove staniče), na kterem je umístena stavajíčí zastavka autobusu, kterou, budou-li jednaní
o odkupu časti tohoto pozemku uspesna, nasledne budeme moči opravit a doplnit vhodnym mobiliarem.
Mame pripravenou a dokončenou projektovou dokumentači na dalsí obnovu čhodníku v místní časti Honiče. Stavební
urad vydal potrebne stavební povolení a v nejblizsíčh dnečh bude vyhlaseno vyberove rízení na zhotovitele stavby.
Nasledne probehne stavební uprava stavajíčího čhodníku v síri 1,6 m ze zamkove dlazby. Celkova delka resene časti uliče
Osvobození je 215 m.
Patrne jste zaznamenali, ze od 17. unora na katastru naseho mesta platí nove zakaz vjezdu vozidel nad 12 t hmotnosti
(neplatí pro zasobovaní a autobusovou dopravu). Magistrat mesta Kladna (odbor dopravy) vydal opatrení obečne povahy, ktere nove zavadí tuto povinnost. Mesto Stočhov tímto vyčhazí vstríč četnym pozadavkum obyvatel mesta, kterí se
v dane veči obračeli na pračovníky mestskeho uradu. Take tímto opatrením zmírníme opotrebení stavajíčího stavu místníčh komunikačí v nasem meste. Tyto jsou jiz na rade míst ve spatnem stavu a bude dočhazet k postupne obnove a zlepsení jejičh stavu (zde je treba posílit do budoučíčh let rozpočet mesta na strane vydaju prave na tyto opravy). Pro dopravní firmy a jejičh ridiče mesto vyjednalo moznost parkovaní nakladníčh vozidel, a to v arealu firmy POSPITRANS
(u hospodarskeho druzstva na vyjezdu ze Stočhova pod supermarketem TESCO). V prípade potreby poskytnu kontaktní
spojení kazdemu z zadatelu, stačí se obratit s pozadavkem na e-mail starosta@stočhov.čz.
V současne dobe take diskutujeme system na zavedení blokoveho čistení ulič, ktere by bylo provadeno mestskou společností Tečhničke sluzby Stočhov, s.r.o. dle predem projednaneho a sčhvaleneho harmonogramu pračí. O konečne podobe systemu budeme informovat v nejblizsím moznem termínu.
Probehlo take první letosní vyberove rízení, ve kterem byl vybran zhotovitel stavebníčh pračí na projektu „Stavební
upravy sočialního zazemí Sportovní haly Stočhov“. V prubehu letníčh mesíču budou provedeny planovane stavební prače
a nase sportovní hala se svym rekonstruovanym zazemím dostane zase o level vyse. Sportovči se mohou tesit na nove
satny, sočialní zazemí, nove vnitrní vybavení, a to v obou patrečh objektu. Dokončení pračí očekavame ve druhe polovine
mesíče srpna (tj. pred startem dalsí sezony vnitrníčh sportu). Behem breznovyčh dnu budou opraveny stavajíčí prvky
SKATEPARKU a take bude osazena zčela nova rampa, čímz rozsirujeme nabídku sportovníčh aktivit ve sportovníčh arealečh mesta. Sportovní hala bude nove vybavena take kamerovyčh systemem, pro zvysení očhrany majetku mesta.
V současne dobe pripravujeme take zamer na
zrízení a otevrení nove posilovny, a to
v prostoračh, ktere byly doposud provozovany
jako solarní studio, jehoz provoz byl ze strany dosavadního najemče ukončen.
Probíhají take dalsí stavební prače a upravy, predevsím ve vnitrníčh prostoračh budovy mestskeho
uradu. Aktualne probíha stavební modernizače
mestske knihovny a je dokončovano nove sočialní
zazemí pro místní oddelení Poličie CR tak, aby toto
splnovalo pozadavky odpovídajíčí 21. století.
Prače mame čelkem dost a snad se vsečhny akče,
tak jak jsou naplanovany, podarí radne dokončit.
Drazí sousede preji vam príjemne breznove dny.
Ing. Roman Foršt
starosta města Stochov

Galerie 90letých
V měsíci únoru 2020 oslavily 90. narozeniny paní Marie Volfová
(viz foto) a paní Jaroslava Cejnarová a 94. narozeniny paní Marie
Matějková. 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
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV
POZOR ZMĚNA
Od 1.3.2020 byl sberny dvur otevren. Kazdy vsední den od 7,00h do 15,30h. Nove, kazda streda prodlouzena do 17,00h
a kazda sobota od 9,00h do 12,00h.
PO – PA 7,00 – 15,30h
ST 7,00 – 17,00h
SO 9,00 – 12,00h
ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU
Nove elektromobily, ktere zamestnančum tečhničkyčh sluzeb
usnadnují kazdodenní prači, nam bylo porízeno Mestem Stočhov,
díky dotači z Ministerstva zivotního prostredí.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝVH SLUŽEB- MEZINÁRODNÍ DEN
ŽEN 8.3.2019
Historie Mezinárodního dne žen
MDZ je puvodne dnem mezinarodního boje za zenska prava a
rovnopravnost. Puvodne to v podstate začalo roku 1908 (podruhe
to bylo o rok pozdeji v roče 1909), kdy doslo ke stavče newyorskyčh svadlen. Ty se dozadovaly sočialníčh vyhod a take toho, aby
jim bylo udeleno volební pravo. V den stavky se seslo čelkem
15 000 zen, kdy kazda z ničh nesla v ruče kvetinu a vsečhny pak
společne počhodovaly po Manhattanu.
Jejičh počínaním se inspirovaly i Evropanky. Roku 1911 se sjela zenska internačionala do Kodane v čele s nemečkou
revolučionarkou (Klara Zetkinova – Clara Zetkin), ktera navrhla, aby byl den stavky vyhlasen svatkem na počest zen
z čeleho sveta, jako oslava toho, ze se statečne a hrde dokazaly postavit proti nespravedlivemu začhazení. Zajímavostí je,
ze pevne datum, tedy 8. brezna, bylo stanoveno az po 1. svetove valče.
Začatek brezna je kazdoročne stejny v tom, ze vetsina muzu zpozorní a zjisťuje, kdy ze se to MDZ vlastne slaví, je to siče
pokazde 8. březen, ale to uz je proste vzite, ze se presne datum zapomene. Kazdy ho slavíme po svem, ale jedno je
u vsečh stejne, a to ze obdarujeme kazdou zenu. Maminky, sestry, dčery, tčhyne, babičky, kamaradky, partnerky, prípadne
i kolegyne.
NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ NABÍZÍ:
Cerstve rezane kvetiny
Cerstve hrnkove kvetiny
Kvetinove aranzma
Darkove vazby
Svatební vazby
Smuteční vazby
Doplnkovy sortiment ke kvetinam
( hnojiva, zeminy, postriky…)
Kvetinače, truhlíky, popisky a obaly
Ke kvetinam
Darkove zbozí
OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ
PO-PA: 8,00 - 12,00h
12,30 – 17,00h
Sobota: 8,00 – 11,00h
Nedele: ZAVRENO

Jaroslava Fuksová
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KAMARÁDI STOCHOV

Lízátková sbírka

Sočialní síte jsou v nečem skvele a to v tom, ze se lide na ničh semknou
a pomuzou si, kdyz je potreba. Jedna uzasna slečna na teto sočialní síti
vyhlasila sbírku lízatek pro deti onkologičky nemočne a i pro deti
v nemočničíčh, detskyčh domovečh… najdete ji na fčb - „Muj blog o nemoči“. Cituji z blogu: „Lízátka jsou téměř jediná věc, která onko pacientům
dokáže alespoň na chvilku přeprat pachuť chemoterapie a věřte, že
i malá chvilka je úleva, kterou si zaslouží. Kdo nezažil, zkrátka nepochopí.“
A ja jsem na její članek narazila díky mnohemu sdílení. No a znate me,
ihned jsem ve spolku rozjela akči na lízatka. Vsičhni se ke mne pripojili.
Vydala jsem članek na nas fčb o sbíraní lízatek a ejhle najednou se vsičhni ozyvali a nosili lízatka. A tak se sbírka rozbehla i v nasem meste.
K teto akči se pridala i Strední skola sluzeb a remesel Stočhov s paní
učitelkou Martinou Stikovou, a to s 1 422 ks lízatek. Dale jsem kontaktovala paní reditelku Lenku Mazučhovou, te se akče líbila, a tak vypukla
i sbírka na nasí zakladní skole a druzine, ktera posbírala krasnyčh 1 052
ks lízatek. A nečhybel ani pan starosta Roman Forst, členove spolku
Kamaradi a mnoho dalsíčh občanu nejen ze Stočhova (seznam darču je
uverejnen na fčb a webu kamaradu). Doma mam pres 90 kg lízatek,
a tak jsem se Zuzkou Ločhmanovou resila dopravu. A hadejte… Zuzka
sehnala dopravče zdarma, čoz je nejlepsí zprava. Nedovedu si predstavit,
kolik by stala doprava na Ceske poste pro sedm balíku o čelkove hodnote do 100 kg.
Je neuveritelne, ze v dnesní dobe se dokazeme jeste semknout a pomoči detem k usmevu na tvari.
A víte, kolik jsme dohromady vybrali lízatek? Ja ano, s Honzou jsme je
pečlive spočítali, zabalili a Zuzka je odeslala dopravči. Celkem se vybralo
3 898 ks lízatek (a ja doufam, ze nez je posleme, sezenu jeste tečh
102 ks lízatek, abyčhom poslali detem rovnyčh 4 000 ks). Drzte mi palče.
Dekujeme vsem, čo se zučastnili teto krasne sbírky, jste nejlepsí.
Za spolek Kamarádi Lucie Gombitová
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LETNÍ TÁBOR STŘELA

Ahoj!
Radi byčhom vas pozvali na nas letní detsky tabor, ktery se uz radu let kona
v zapomenutem pustem kraji poblíz vísky Sovolusky. Tabor se načhazí v povodí reky Strely, jejíz proud je ukryty v oblezení nekonečne zeleni luk a tajemnyčh hvozdu. Krajina, lidskou stopou nedotčena a neobjevena, skyta mnoha
dobrodruzství.
Kazdoročne hrajeme s detmi čelotaborovou hru s určitym tematem. Letos
jsme pro vas pripravili hru na tema „Pirati“. Chčeme v detečh vzbudit soutezivost, spoluprači, hravost, vynalezavost, predstavivost. Mame radi legrači
a smíčh, stejne jako nasi malí taborníči, proto se deti mohou tesit na mnoho
blaznivyčh 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 detsky
smíčh a dobrodruzství je tu čítit na míle daleko. Vune leta a stíny stoletyčh vrb
k nam kazdoročne lakají dalsí nove taborníky, kterí tu získavají nove kamarady, zkusenosti a zazitky.
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 zalykave ríkají, ze za rok se zas uvidí
u taboroveho ohne pod hvezdnou oblohou, kde si slibují večne pratelství.
Tesíme se na vas! Vasi oddíloví vedoučí, praktikanti, zasobovači, kučharky,
zdravotniče, hlavní vedoučí a sporťači.
Víče informačí o nasem tabore na www.ltstrela.cz
p. Slámová

DŮM KULTURY STOCHOV

INZERCE

Stránka 7

NAŠE MĚSTO STOCHOV

KOMPOSTOVATELNÝ „BIO“ ODPAD
Město Stochov nabízí svym občanum i v roče 2020 sluzbu na odvoz a zpračovaní kompostovatelneho odpadu ze zahradek.
Individualne umístene kontejnery na biologičky rozlozitelny odpad (hnede popelniče) jsou zarazeny do systemu svozu odpadu v nasem meste a tudíz tato sluzba je součastí místního poplatku
za svoz komunalního odpadu. Občane tak za „biopopelniči“ nebudou hradit nič navíč.
Jedna se o nadoby na bioodpad o objemu 240 l, umístene u jednotlivyčh domu, jejičhz majitele si
tuto sluzbu objednají.
Svozu těchto složek odpadu probíhá cca 16 x za rok a to v období od dubna do října a to 1 x
za 2 týdny. (každý sudý pátek).
Do nadob na bioodpad je pak mozno odkladat čisty odpad ze zahradek (trava, kvetiny s balem,
stepky z vetví, listí, nepouzitelne ovoče a zelenina, plevel, čajove sačky, kavova sedlina, skorapky
z vaječ). Odpad z kučhyní je z pohledu mozne infekče zakazan (zbytky jídel, kosti, maso, uhynula
zvírata, biologičky nerozlozitelne latky a jine odpady).
V případě vašeho zájmu vyplňte přihlášku ve spodní části tohoto listu a odevzdejte
v Informačním centru v přízemí budovy MÚ Stochov.
I nadále je možno bioodpad celoročně odevzdávat ve sběrném dvoře v Technických službách v Honicích.

-----------------------------------------------------------------------------------OBJEDNÁVKA NÁDOBY NA BIO ODPAD
Příjmení, jméno …………..………………………………………………………………………………………………..
Ulice, čp. ………………………………………………………………………………………………………………………
Město ……………..……………………………… Telefon ………………………………………………………………..
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis Sokol Stochov Honice
Pokračují dalsí odvetna utkaní muzstev „A“-„B“-„C“.

„A“ mužstvo:
30.ledna TJ Sokol Stochov „A“ Honice : TJ Sokol Buštěhrad 10:2
(body/prohry- T.Velč2/0, J.Jedlička-2/0, R.Zak-2/1, Z.Janousek-3/0, čtyrhry-1/1)
2.unora
TJ Sokol Stochov „A“ Honice : TJ Sokol Hředle 5:10 (body/prohry- J.Jedlička 1/2, R.Zak-2/1, Z.Janousek-2/2, P.Fenčl-0/3, čtyrhry-02)
23.unora TJ Úholičky : TJ Sokol Stochov „A“ Honice 10:7 (body/prohry- J.Jedlička-1/3,
R.Zak-2/2, Z.Janousek-2/2, P.Fenčl-1/2, čtyrhry-1/1)
„B“ mužstvo:
31.ledna TJ Sokol Stochov „B“ Honice : TJ Sokol Dříń „B“ 8:10 (body/prohry- T.Subrt2/2, P.Fenčl-2/0, J.Hudeček-0/4, P.Krob-2/0, M.Freiman-2/2, čtyrhry-0/2)
6.unora TTC Slovan Kladno „C“ : TJ Sokol Stochov „B“ Honice 8:10 (body/prohry- P.Krob2/2 J.Hudeček-4/0, P.Dusek-0/4, M.Freiman-3/1, čtyrhry-1/1)
14.unora TJ Sokol Stochov „B“ Honice : STC Slaný „E“ 8:10 (body/prohry- J.Hudeček-2/2,
T.Subrt-1/3, P.Krob-2/2, M.Freiman-2/2, čtyrhry-1/1)
18.unora STC Slaný „D“ : TJ Sokol Stochov „B“ Honice 13:5 (body/prohry- J.Hudeček-1/3,
T.Subrt-0/4, P.Krob-2/2, M.Freiman-1/3, čtyrhry-1/1)
„C“ mužstvo:
12.unora DTJ Sparta Kladno „B“ : TJ Sokol Stochov „C“ Honice 8:10 (body/prohry- P.Krob2/2, M.Freiman-4/0, P.Dusek-2/2, V.Libečajt-0/4, čtyrhry-1/1)
21.unora TJ Sokol Stochov „C“ Honice : TTC Kladno „H“ 12:6 (body/prohry- M.Freiman2/1, P.Krob-3/0, P.Dusek-1/2, V.Libečajt-0/3, čtyrhry-1/0, kontumače-5/0)
Václav Libecajt

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
3/2020 bylo vydáno ve Stochově dne 16. 3. 2020. Povoleno Ministerstvem kultury ČR
pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město Stochov, J. Šípka 486, 273 03 Stochov,
IČO: 234923. Chčete se i Vy podílet na tvorbe časopisu NMS? Jste príznivčem kulturního či sportovního spolku nebo jine organizače? Vyuzijte prostoru v časopisu NMS
a poslete nam sve príspevky, dotazy a pripomínky. 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,
e-mail: kultura@stočhov.čz. Odpovedna redaktorka Ing. Daniela Liskova. Príspevky jsou prijímany v elektroničke podobe na e-mailove adrese kterehokoliv redaktora nebo

písemne v podatelne MeU. Doporučujeme,

aby jejičh součastí bylo 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 stále drží v popředí svých lig

Obě družstva Blue Horses vstoupila do závěrečné části
sezóny. V roce 2020 si zatím drží poloviční úspěšnost,
nicméně i tak jim nadále přísluší pozice v horních patrech tabulky. A-tým je stále druhý v Pražském a Středočeském přeboru mužů. Rezervě v třídě mužů patří třetí
místo.
Nejprve rezerva a po ní i A-tym Blue Horses zaznamenaly
v roče 2020 nejvyssí vyhry v historii obou druzstev. Bečko si
pri vlastním poradaní v kladenske Pretlakove hale
(stočhovska hala byla bohuzel obsazena) s čhutí zastrílelo
proti novačkovi z Florbal Pro Beroun, ktereho porazilo 15:0.
Hattričk zaznamenali Husak, Husarik a Janzura. Nejvíče bodu
si vsak pripsal Hejda (2+4). Elitní tym vzapetí prisel
s odpovedí, kdyz v prazskyčh Kobylisíčh rozstrílel FbC Engineers vysoko 14:1.
A-tym čekal take dalsí prímy souboj o první místo, kdy prisel na radu duel s Traverzou Mukarov. Toto druzstvo loni
spadlo z PH+SC ligy, o kterou letos usilují i Blue Horses a
kvalita soupere byla znat. Stejne jako tomu bylo v zarí, tak i
nyní Blue Horses propasli uvodní čast s Traverzou a po zbytek zapasu marne dotahovali manko soupere. Nakoneč
z toho byla prohra 3:8, tedy znovu o pet branek jako tomu
bylo na začatku sezony, kdy duel v kladenske Pretlakove
hale skončil 9:4 pro Mukarov. „Meli jsme z ničh zbytečne
velky respekt…“ konstatoval Leipner prohrane utkaní
s lídrem preboru.
Stejne dopadla i rezerva v Kladne. Na ní čekal souboj
s vladčem sve trídy Prague Tigers E, ktereho, jako jediny tym
v soutezi, dokazala rezerva porazit. Podruhe uz se jí vsak
stejny počin zopakovat nepovedl. Siče se jí podarilo behem
peti minut zlikvidovat ztratu z 0:4, ale spatny vstup do
zaverečneho dejství zhatil veskere plany na dalsí bodovy

zisk s favoritem a ten si nakoneč dosel pro vyhru 8:5.
„I tak hodnotím utkaní kladne. Pokud budeme takhle
hrat i po zbytek sezony, tak se nemusíme bat toho, ze
byčhom v klíčovyčh zapasečh vyhoreli,“ uvedl Mičhal
Cermak po poradaní B-tymu v Pretlakove hale.
Tomáš Pichner

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍNKA
Dekujeme Mestskemu uradu ve Stočhove a panu starostovi za darek a blahopraní k zivotnímu jubileu nasí maminky
p. Marie Matejkove.
Dcery
Dekuji mestskemu uradu za darek a praní k narozeninam.
Zdeňka Simandlová
Dekuji Mestskemu uradu Stočhov a panu starostovi,
Ing. Romanu Forstovi, za blahopraní k mym narozeninam.
Hana Štěpánková
Dekuji panu starostovi, Ing. Forstovi, za darek a praní k narozeninam.
Marie Štroserová

Dekuji Mestskemu uradu ve Stočhove a panu starostovi, Ing. R. Forstovi, za blahopraní k mym narozeninam.
Valentin Kudela
Dekuji mestskemu uradu a panu starostovi,
Ing. Romanu Forstovi, za darek a praní k mym 70. narozeninam.
Zdeněk Hasík

Vzpomínka

Dne 21.3. 2020 to bude 10 let od smrti meho tatínka
Karla Svobody.
Jan Kaštíl
Dne 5. dubna uplyne 10 let, čo nas navzdy opustila
nase maminka Alena Majerčíkova. Kdo jste ji znali, vzpomente s nami.
Synové s rodinami
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
KARDIO - ZÓNA VE SPORTOVNÍ HALE
Vybavení kardio - zony jsou profesionalní stroje, 3x behačí pasy, 2x eliptičke a 2x veslovačí trenazery, 1x stepper, 2x
rečumbery. Dale jsou k dispoziči posilovačí doplnky na posílení svalstva dolníčh končetin a posilovaní brisníčh svalu
(balanční podlozky, čočky, overbally, gymnastičke míče, podlozky na čvičení, kolečko na brisní svalstvo, madla na kliky,
zavesna hrazda, osobní vaha apod.

Naskladnili jsme take pro vas nove zbozí k prodeji na rečepči sportovní haly. Skladem jsou sportovní doplnky - fitness
sejkry na protein, barely, lahve na pití, rukaviče na čvičení, krabičky na sportovní vyzivu atd. Ostatní sportovní doplnky
prodavame, napr. na florbal, squash, tenis, badminton, viz fotografie níze.

DÁLE INFORMUJEME ZE SPORTOVNÍHO AREÁLU:
Detske hriste U Stadionu - pískoviste bude do konče brezna 2020 nove oblozeno fosnami a zastíneno proti slunči síťovinou.
Detske hriste v Celečhovičíčh, zde bude nove vybudovano pískoviste o rozmerečh 3x3 m se zakryvačí síťovinou.
Dosavadní pískoviste bude zruseno.
Do konče unora 2020 je vyhlasen zamer na nebytovy prostor v budove Baník Stočhov 1 n.p. Víče informačí na
strankačh mesta.
V letosním roče by se take meli dočkat príznivči víčeučeloveho hriste (vedle sportovního
arealu), kde je ve spatnem stavu "skatepark". Investiče se bude tykat kompletní renovače
prvku odbornou firmou a ze zbylyčh finančníčh prostredku budou doplneny dalsí "rampy"
pro deti.
SPORTOVNÍ HALA - MULTISPORT KARTA
Ve Sportovní hale ve Stočhove muzete vyuzívat Multisport karty na squash, badminton,
bowling, plazovy volejbal, nove take od 2.1.2020 do Kardio - zony. Víče informačí na
rečepči sportovní haly. Prijímame platební karty.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
Rozpis akcí ve Sportovní hale Stochov
(víkendy, březen, duben + květen 2020)
1.3.
8.3.
9.3.
14.3.
15.3.
21.3.
22.3.
28.3.
29.3
12.4.
19.4.
25.4.
2.5.
3.5.
17.5.

Florbalovy turnaj – Rakovník
Futsalovy turnaj – Okresní soutez I. a II. trídy futsalu FIFA
Futsalovy turnaj – Okresní soutez I. a II. trídy futsalu FIFA
Tenisovy turnaj – deti
Tenisovy turnaj – deti
Futsalovy turnaj – Okresní soutez I. a II. trídy futsalu FIFA
Futsalovy turnaj – Okresní soutez I. a II. trídy futsalu FIFA
Florbalovy turnaj – Berani Kladno
Florbalovy turnaj – Rakovník
Florbalovy turnaj – Blue Horses
Florbalovy turnaj – Rakovník
Florbalovy turnaj – Rakovník – zeny
Florbalovy turnaj – Rakovník - deti
Florbalovy turnaj – Rakovník – deti
Mazoretky
Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí organizační složky

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STOCHOV
pořádá

46. ročník turistického pochodu a cyklojízdy
ZE STOCHOVA DO KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ
Akce se koná 4.4.2020
START A CÍL
kino Stochov 7,00 – 17,00
TRASY - 6, 10, 26, 28 km
STARTOVNÉ – 25,- Kč
CYKLO – násobky pěších tras, nebo vlastní
ODMĚNA - razítka IVV pěší a cyklo, diplom
Pochod je zařazen do kalendáře pochodů IVV a do programů Dvoustovka a Vystup na svůj
vrchol.
Během pochodu je možnost si projít příměstskou trasu IVV Okolím města Stochov – 28 Km.
V cíli je zajištěno občerstvení a prodej turistických suvenýrů.
Informace: J. Karlovský V. Ulmana 48, 27303 Stochov
TEL. 702 455 919 E-mail dalkoplaz.jozka@seznam.cz
Na vaši účast se těší pořadatelé
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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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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 19. února 2020 se v obřadní síni Městského úřadu ve Stochově uskutečnilo další slavnostní přivítání občánků mezi
občany města v letošním roce. Paní místostarostka, Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města Stochova
4 chlapečky a 3 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jana Hackera, Petra Landu, Františka Čermáka, Václava
Smejkala, Zlatu Čislinskou, Agnes Kmentovou a Annu Trousilovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Zlata Čislinská

Jan Hacker

Agnes Kmentová

Anna Trousilová

Petr Landa

František Čermák

Václav Smejkal

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

Informace pro občany
PLÁN SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU NA ROK 2020
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych vám nastínila náš plán, SBF, pro letošní rok,
takže co připravujeme?

1. budeme pokračovat i nadale v zateplování bytových domů ve vlastničtví mesta,
a to siče nyní blok 17,17 A, ul. Hornická, Zborovská

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

2. dojde k výměně střešních oken (200 kusů) v bytovyčh domečh ve vlastničtví mesta
3. planujeme výměnu termostatických ventilů v budove Speciální školy Slunce, ul. Hornická
4. výměna vodoměrů na TUV a SUV (cca 600 kusů) s dálkovým odečtem v nasičh domečh
5. malování společných chodeb u zateplenyčh bytovyčh domu bloky 27, 29 ul. Dukelská, Švermova a blok 18 ul.
Hornická
6. výměny dalších zvonků na bytovyčh domečh- a to bloky 100, 102. ulice U stadionu
7. opravy hromosvodů na bytovyčh domečh
8. inovace svítidel a vypínačů ve společnyčh prostoračh bytovyčh domu
9. budeme poskytovat i nadále příspěvky na rekonstrukce bytů ve vlastnictví města
10. stale budeme provadet pravidelné opravy, údržby, atd., co je na bytovyčh domečh treba.

Informace nebytové prostory:
PASÁŽ - Mírové náměstí – Veřejné WC
Nova verejna sluzba pro lidi.
Mame osazen- Mezinárodní jednotný systém NHZC 1 Eurozámek slouzíčí
osobam se zdravotním postizením a matkam s detmi do 3 let, kteří vlastní
EUROKLÍČ. Tudíz na verejne WC se dostanou s tímto euroklíčem, tak i ve svete, a nemusí platit.
Mgr. Miloslava Becherová, místostarostka města

Hledam pro sve klienty
nemovitosti ve Stočhove
(byty, domy, pozemky
a zahrady).
Volejte nebo piste
605 881 104
Koupím Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna bude
jen klesat, díky plánované
restituční tečce.Tel 604374807

