STOCHOVSKÉ
LISTY
Noviny pro Stochov, Honice,
Čelechovice a Slovanku

Číslo 1

Ročník I.

3. září 2020

Tel.: 313 572 113

E-mail: gelton@gelton.cz

Zdarma

NOVĚ VYTVOŘENÝ STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA UKAZUJE,

JAK SE BUDE STOCHOV DÁLE ROZVÍJET

Když se na to podívám zpátkové mdlé a velmi šedé, a dnes mohl stát v čele v tohoto měsje na první pohled vidět, a ne- ta, ale později, když jste do- ky, tak je to již nějakých dvacet
vidí to jen oko starosty, že Sto- studoval, jste si to asi již do- let. Abych měl určitou představu o tom, jak
chov je úplně jiné
takové město vůměsto, hrající barbec funguje, muvami nových fasád
sel jsem se stát jeho
na mnoha oprazastupitelem, což
vených domech,
se také stalo. Pak
město, které i díky
jsem se začal věnonové, moderní invat jiné práci, ale
frastruktuře nabízí
před šesti lety jsem
stále lepší podmínse rozhodl k náky pro jeho obyvavratu.
tele. Bylo zde odve Co Vás vedlo
deno spoustu práce,
k návratu do zacož je zásluha nestupitelstva a pojen těch, kteří stáli
sléze do vyšších
v čele města v posledních letech, ale Starosta Roman Foršt věří, že na Stochov začnou opět městských pozic?
Vedlo mě k tomu
všech, kteří vedli proudit potřebné finance z EU.
přesvě dčení, že
město po roce 1989
a zásadně změnili jeho vzhled. kázal představit. Kdy jste si město nedostatečně využívá
 Jako malého kluka Vás s touto myšlenkou začal „za- nabízené dotační prostředky.
Dokončení na str. 4
asi nenapadlo, že byste někdy hrávat“?

Představitelům města Stochova se zvláště v posledních letech daří shánět finanční prostředky z různých dotačních
zdrojů, především evropských, a v městě realizovat řadu prospěšných projektů. Velký podíl na tom má současný starosta Stochova Ing. Roman Foršt, který tak zúročuje své bohaté
zkušenosti ze své předchozí práce, kde byl projektovým manažerem fondů EU.
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O dalším rozvoji města, ho národa svatý Václav, jsem
ve kterém se před více než ti- hovořil právě se starostou Stosíci lety narodil patron české- chova.
 Vy jste stochovs k ý m ro d á k e m ,
a tak se chci zeptat,
jak jste na město
pohlížel v době, kdy
jste v jeho ulicích
běhal jako malý
kluk, a jak ho vnímáte nyní z pozice
starosty?
Když js em by l
Většina obyvatel Stochova žije v jakémsi
malý kluk, tak mi
lesoparku, čili v městě zeleně.
město připadalo ta-

NÁJEMNÉ V MĚSTSKÝCH BYTECH
SE DO PŘÍŠTÍCH VOLEB URČITĚ ZVYŠOVAT NEBUDE

 Jak pohlížíte na poměrně
dlouhé období, po které jste
zastávala významné pozice
na stochovské radnici?
Věřím, že jak samotní obyvatelé našeho města, tak i lidé
z okolních měst a obcí pohlížejí na Stochov nyní úplně jinak, než před nějakými dvaceti
lety. Velkou část tohoto období
jsem pracovala v čele stochovské radnice, a to, jak Stochov
nyní vypadá, není zdaleka jen
moje zásluha, ale mají na tom
velký podíl kolegové z našeho
volebního uskupení, naši koaliční partneři a vůbec všichni lidé, s kterými jsme spolu-

Místostarostka města Miloslava Becherová.

FOTO LIBOR POŠTA

Na stochovské radnici působí již 14 let a na současné podobě hornického města zanechala jednu z nejviditelnějších
stop. Se současnou místostarostkou Stochova Mgr. Miloslavou Becherovou jsem hovořil jak o jejím dlouholetém působení v čele stochovské radnice, tak i o jejím hlavním poslání
ve funkci místostarostky, což je správa velmi rozsáhlého bytového fondu města.

pracovali na realizaci mnoha
významných projektů. A za to
jim patří velký dík.
 Do jaké míry je odlišná
práce starosty a místostarosty?
Starosta to má o něco těžší,
výkon jeho funkce je náročnější, protože lidé, když řeší nějaký problém, když něco potřebují, tak jsou zvyklí oslovovat
starostu. A velmi často se stává
to, že problém, který chtějí řešit, spadá do kompetence místostarosty.
 Jaký z toho máte pocit,
když lidé se na Vás už tolik
neobracejí a ještě k tomu sedíte v takové řekněme úzké
kanceláři?
No, je taková užší, ale co
mohu dělat... Když musí někdo
opustit vyšší funkci a přijmout
nějakou nižší, tak ne vždy je
s tím zcela smířen. A já se přiznám, že i pro mě nebylo lehké
se s tím vyrovnat.

 Ale Vy jste za určitých
okolností mohla v pozici starostky pokračovat...
Ano, to jsem mohla, kdybych vstoupila do neznámých
vod a spojila se s opozicí. Ale
já zůstala ve staré, dobré partě, přijala funkci místostarostky a pokračovala v rozdělané práci. S našimi koaličními
partnery jsme měli rozpracovanou řadu projektů, investic,
a u mě nepřipadalo nic jiného v úvahu, než že tyto projekty dokončím a případně další
si narýsuji s lidmi, které dobře
znám, na které se mohu spolehnout a s kterými mi to „sedne“
i tak nějak lidsky.
 Takže už tolik nesmutníte z toho, že sedíte v této
kanceláři?
No, po pravdě Vám řeknu, že
trochu smutná jsem, ale na druhou stranu mě těší, a ne málo,
Dokončení na straně 18

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
před dvěma měsíci nás vedení města Stochova požádalo, zda bychom mohli pro Vás, stochovské občany, vydávat noviny o místním dění. Velmi rádi jsme tak učinili, jelikož k tomuto regionu máme vřelý vztah, navíc zdejší obyvatelstvo patří již téměř třicet let mezi naše nejvděčnější čtenáře.

před dvěma měsíci nás vedení města Stochova požádalo,
zda bychom mohli pro Vás,
stochovské občany, vydávat
noviny o místním dění. Velmi rádi jsme tak učinili, jelikož k tomuto regionu máme
vřelý vztah, navíc zdejší obyvatelstvo patří již téměř třicet let mezi naše nejvděčnější čtenáře.
Uděláme všechno pro to,
aby se Vám nově vzniklé
noviny líbily, a abyste s nimi
byli spokojeni. Budeme rádi,
když nám budete psát Vaše
názory, postřehy, stížnosti
i kritiku.
Stochovské listy, které budou vycházet zdarma, naváží na dosavadní městské periodikum „Naše město Stochov“ a v letošním roce vyjdou ještě 5. listopadu. V jaké
periodicitě budou vycházet
příští rok, o tom rozhodne
koncem roku městská rada.
Jiří Červenka, vydavatel
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Hasiči v akci
 V průběhu června a července vyjížděli profesionální
hasiči ze stanice Stochov k celkem 59 událostem. Z celkového počtu bylo osmnáct dopravních nehod, šest požárů,
osmnáct technických pomocí, pět úniků nebezpečných látek, sedm záchran osob a zvířat
a pět planých poplachů a nenahlášených pálení.
 Dne 30. července se stala
vážná dopravní nehoda u obce
Řisuty, kde se čelně střetla
dvě vozidla. Při této události se těžce zranily dvě osoby,
z nichž jedna byla transportována do nemocnice leteckou
záchrannou službou. K zásahu
byla kromě stochovských hasičů povolána také profesionální
jednotka ze stanice HZS Slaný.
 Dne 31. července se udála
jedna z nejzávažnějších událostí minulých dnů, u které kromě
stochovských hasičů zasahovali
také profesionální hasiči ze stanice Kladno a dobrovolní hasiči města Nové Strašecí, a to dopravní nehoda tří motorových
vozidel na silnici z Kačice směrem do Stochova, za nájezdem
na karlovarskou dálnici D6. Při
střetu vozidel došlo ke zranění
třech osob, z toho dvou vážně.
Jedna osoba byla transportována do nemocnice leteckou záchrannou službou.
 Mezi zajímavé zásahy patřil i odchyt kočky na střeše bytového domu v ulici Dukelská
ve Stochově. Jednotka stanice HZS Stochov vyjela poprvé
na místo ve večerních hodinách 27. června. Při události
byl použit i automobilový žebřík ze stanice HZS Kladno.
Kočka zdárně před hasiči prchala po celé střeše bytového
domu, a tak zásah nebyl úspěšný. Druhý den se scénář opakoval, opět se stejným výsledkem. Až třetí den po příjezdu
lezecké skupiny ze stanice HZS
Kladno se podařilo zahnat kočku na místo, kde ji bylo možné odchytit a předat majiteli.
I přes značně vysoké teploty,
které v tyto dny panovaly, byla
kočka ve velice dobrém stavu
a velmi aktivní.
- mm -

Stochovské listy
seženete
téměř
ve všech
místních
prodejnách
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PTALI JSME SE NA ULICI

VADÍ VÁM, ŽE PŘÍMO NA STOCHOVĚ V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ OTEVŘENA JEDINÁ RESTAURACE S KUCHYNÍ?
Stanislav Obršál,
54 let, podnikatel
To víte, že
mi to vadí,
ale tady už to
zkoušelo tolik lidí, a nikdo se nechytil. Pivnice tu
sice jsou, ale pro takové město,
jako je Stochov, je to trochu málo.
zz Co je podle Vás příčinou
toho, že když tu někdo otevřel
restauraci s kuchyní, tak zane
dlouho splakal nad výdělkem?
Podle mě je tady malá kupní
síla. Stochov obývají většinou starší lidé, kteří než aby dali za jídlo
v restauraci nějakých 150 korun,
tak si raději koupí v krámě sekanou za dvacku a nají se doma. Takže člověk, který si chce posedět
v nějaké pěkné restauraci a slušně
se najíst, tak musí zajet do nějakého sousedního města či vesnice.

asi jako já, tak kde se tu může
najíst? Bohužel nikde.
zz Můžete si tu koupit tře
ba kebab...
Když chcete nějaké pořádné
jídlo, tak toho se nenajíte.
zz Jak si vysvětlujete, že
ve městě, ve kterém, žije více
než 5 tisíc obyvatel, není jedi
ná restaurace s kuchyní?
Podle mě se tu nedokáže nikdo přizpůsobit místním podmínkám a potřebám zdejších
lidí. Příkladem může být restaurace U Dubu – jejich nabídka
lidem nevyhovovala, nabízená
jídla nebyla zrovna moc chutná
a ještě byla dost drahá. A když
dáte 150 korun za jídlo, tak si
chcete opravdu pochutnat.

by se tady jistě udržela. A proč
se tady neudržela restaurace
U Dubu? Jednoduše proto, že
pro místní lidi byla příliš drahá.
zz Takže kdyby tady byla
otevřena nějaká pěkná restau
race a ceny by měla rozumně
nastaveny, tak byste šla třeba
s přáteli si do ní sednout?
Ano, velmi ráda, ale tady fakt
nic není, akorát pivnice.
Lenka Burleová,
64 let
Na to vám
jasně neodpovím, nejsem
místní, ale kdybych tu bydlela, tak bych to
určitě přivítala.
zz Co je podle Vás příčinou
toho, že v tomto městě není
otevřena jediná restaurace,
ve které by se vařilo?
Já nevím, ale asi se to těm,
kteří se v minulosti pokoušeli provozovat tady nějakou restauraci, nevyplatilo. Místní
lidé to nedokázali docenit.

Rozálie Kedroňová,
14 let
Přes léto by
bylo fajn, kdyby tu byla nějaká restaurace
Richard Valach,
39 let,
s kuchyní, ale
v jiném ročsměnový vedoucí
ním období by
Ve své podstatě ano. Sice
mně tady zase až tak nescházela.
Tomáš Pomajzl,
nejsem místní,
zz Když se tady chcete třeba
23 let, klempíř
ale když sem
s kamarádkami najíst, dát si
Mně to až
občas zajedu
něco dobrého, tak jak to řešíte?
a s kamarády
Musíme jít někam do oko- tak nevadí, ale
si chceme sedlí Stochova nebo si zajdeme vím, že s tímto problémem
nout do nějaké restaurace, kde do místní cukrárny.
se Stochov pobychom se i najedli, tak nemátýká již dloume kam jít. Takže jedeme třeba
Kamila Fišerová,
do Tuchlovic nebo až do Nižbora. 48 let, prodavačka hodobě.
zz A proč Vám to až tak ne
zz Proč to tady nejde?
Mně to nevadí?
No, možná, že by to i šlo. Sto- vadí, já jsem
Protože já si vařím doma, ale přichov je sice takový řekněme do restauraznám se, že někdy bych s kamaráspecifický, ale kdyby tu někdo cí nikdy nedy zašel do nějaké hospůdky, kde
otevřel běžnou, klasickou re- chodila. Takbych si vedle dobrého piva mohl
stauraci, která by nabízela ně- že toto neředát i něco menšího k snědku.
kolik jídel za dnes běžné ceny, ším.
zz Jak si vysvětlujete ten
tak ta jedna restaurace by tady
zz Ale možná to řeší Vaši
to stav?
na sebe asi bez problémů vy- kamarádi, přátelé...
Já si myslím, že v tomto oboru
dělala. To, že na sebe nevyAno, některým to vadí. Když
dělala restaurace U Dubu, je si chtějí někam sednout, poba- není lehké podnikat a tady to prověc jiná, a asi každý tuší, proč vit se a ještě se dobře najíst, tak stě nikdo neumí, a na druhou stranu to místní lidé nedokáží docenit.
byla uzavřena. Já si myslím, že nemají kam jít.
na poměry Stochova, respektiPetra Nováková,
ve na možnosti stochovských
Irena Dobruská,
38 let, podnikatelka
obyvatel byla příliš drahá a bez
61 let
Na Stochově je to dlouhodonějakého normálního menu
Ano, to mi
bý problém a samozřejmě, že
za rozumné ceny.
vadí, a nemi to vadí. To, že se tady neudrdávno jsem
ží ani jediná restaurace, ve kteLukáš Sýkora,
se o tom i baré by se vařilo, je podle mě dané
33 let, sanační technik vila s přáteli,
hlavně tím, že Stochov není
No, t o s i
se známými.
průjezdné město. Takže chápu,
pište, že mi to
zz Proč to
že je těžké v tomto oboru tady
vadí, a hodmu tak je?
ně! Když sem
No, já si myslím, že kdyby tu podnikat, ale jako občanka toněkdo přijeněkdo otevřel klasickou restau- hoto města bych otevření nějade třeba v šest
raci s nabídkou nějakých ho- ké klasické restaurace s kuchyhodin večer,
tovek za rozumnou cenu, tak ní na Stochově velmi uvítala.

zz Jak to řešíte, když chcete
třeba s přáteli navštívit něja
kou restauraci?
Většinou jedeme někam
do Prahy nebo do Kladna.
Emanuel Šenki,
58 let, jeřábník
Ano, tady
je to problém. Dříve se
na Stochově
dalo někam,
kde byste se
i najedl, dalo
zajít, ale v posledních letech
tady klasická restaurace schází.
zz Když si občas jdete sed
nout do hospody a chcete si
dát i něco k jídlu, tak jak to
řešíte?
V hospodě vypiju nějaké to
pivko a potom se najím doma.
Co mi zbývá?
zz Proč tady nefunguje ani
jedna normální restaurace
s kuchyní?
No, asi je to tím, že obyvatelé Stochova sahají pro peníze
hlouběji do kapsy. Návštěva restaurace je to pro ně příliš velký
luxus, který si nemohou dovolit.
Adriana Frolíková,
27 let, na mateřské
dovolené
To víte, že
mi to vadí.
zz Kam jste
chodívala dří
ve, v době, kdy
tady nějaká re
staurace s ku
chyní byla přece jen otevřena?
Chodívala jsem do restaurace
U Dubu, kde to kdysi bývávalo
dobré, ale v té nové restauraci
jsem nebyla ani jednou. Provázela ji špatná pověst, a tak jsem
neměla ani důvod tam chodit.
zz Kde vidíte příčinu toho, že
na Stochově není provozována
jediná restaurace s kuchyní?
Je to v lidech, a mám na mysli jak samotné provozovatele restaurací, tak i jejich hosty – obyvatele tohoto města,
jejichž finanční možnosti jsou
jaksi omezené.
zz Takže kdyby tady někdo
otevřel normální restauraci
s běžnou nabídkou hotových
jídel za rozumné ceny, tak by
mohla i prosperovat?
Ano, taková restaurace by se
tu určitě uživila.
Dne 3. srpna se v ulicích
Stochova ptal Libor Pošta
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MĚSTO CHCE ODKOUPIT BÝVALOU VODÁRNU U DUBU

Bývalá vodárna na náměstí U Dubu.

BYLY POJMENOVANÉ DVĚ NOVÉ ULICE
jako připomenutí partnerských
měst. Místostarostka Miloslava
Becherová zase navrhovala, aby
se ulice pojmenovaly po spisovatelích Wolkerovi a Seiferto-

Nově pojmenovaná ulice „U Karlovarky“.
vrhla, aby se pojmenovaly podle zažitých názvů – „Pod Přejezdem“ a „U Karlovarky.“ Další
návrh předložil starosta Roman
Foršt, který by ulice pojmenoval po Václavu Havlovi a T.
G.Masarykovi. Člen městské
rady Robert Filip přišel s návrhy „Francouzská“ a „Německá“

vi, protože na Slovance jsou již
ulice Nerudova a Petra Bezruče a nahoře na kopci jsou zase
ulice Marie Majerové a Marie
Pujmanové, takže s těmi dvěma
novými by to podle ní mohlo
působit jako celek, pojmenovaný po spisovatelích a básnících.
Poslední návrh, a to „Svatovác-

VYLOUPIL RYBÁŘ RYBÁŘE?

Ve dnech 29. června až 2. července dosud nezjištěný pachatel odcizil na parkovišti v Hornické ulici v Honicích, ze zde
zaparkovaného neuzamčeného vozidla Mitsubishi Lancer
dvě tašky, položené na zadních
sedadlech. Byly v nich rybářské nástrahy, rybářské doplňky
a také rybářský průkaz a celosvazová povolenka pro Čechy
a Moravu. Dále z vozidla zmizely dva teleskopické rybářské
pruty o délce 330 cm.
S tím se ale zloděj nespokojil a podíval se i do zavazadlového prostoru vozidla, odkud

odcizil rybářskou tříkomorovou tašku na pruty, ve které se
nacházel rybářský teleskopický prut dlouhý 450 cm, a prut
dlouhý 270 cm.
Dále z kufru automobilu odcizil tašku na ryby, ve které se
nacházely stojany a vidličky
na pruty, speciální rybářský
stojan na čtyři nožičky s výsuvnou tyčí a hrazdou na tři
pruty a hlásičem záběru. Zloděj však nepohrdl ani kýblem
s krmivem, dvěma krabičkami
pro návazce a rybářským metrem. Celkem byla škoda vyčíslena na 23.530 Kč.
- jč -

lavská“ zazněl od zastupitele
Vladimíra Videmana.
Zastupitelka Anna Chocholová uvedla, že se jí návrhy Pod
Přejezdem a U Karlovarky líbí,
protože cizímu člověku, který
město navštíví, by takovéto názvy mohly pomoci v orientaci.
Zastupitel Milan Pavlík se přiklonil k týmž názvům, jelikož
se tam vždy tak říkávalo.
Nakonec zastupitelé 16 hlasy odsouhlasili názvy Pod
Přejezdem a U Karlovarky.
Proti byla místostarostka Miloslava Becherová a zastupitelka Petra Danková se zdržela hlasování.
- jč -

FOTO LIBOR POŠTA

Městské zastupitelstvo dne
15. června odsouhlasilo názvy dvou ulic v nové zástavbě
na Slovance. Vedoucí správního odboru Sylva Filipová na-

FOTO LIBOR POŠTA

objekt, o který se bude muset
město starat a že to bude stát
mnoho peněz. Spíše by se podle
něho mělo investovat do sportoviště, sauny, do objektů, které by se využívaly. Zastupitelka
Petra Danková na Radka Vlasáka reagovala s řečnickou otázkou, kdo jiný než město by se
o tento objekt měl starat.
Záměr odkoupit bývalou vodárnu s přidruženou nemovitostí podpořil i zastupitel Jindřich Sybera, když řekl: „Vodárny
tento objekt nabízely městu zadarmo už v roce 2008, ale tehdejší vedení na to nepřistoupilo.
Tento objekt tam zůstane. Buď
bude ve vlastnictví města anebo

vodáren, s tím rozdílem, že vodárny do toho nedaly za uplynulé desítky let ani korunu a ani
do budoucna nedají. A pokud
budeme chtít tento prostor
zkulturnit, tak jsme schopni nějakým způsobem tento objekt
sanovat. Myslím, že je v zájmu
města, abychom si podobné objekty, o které se vlastníci nestarají, nějakým způsobem vzali
za své a alespoň v těch maličkostech se o ně starali. Doporučuji, abychom si tento objekt
od vodáren převzali.“
Zastupitelstvo města nakonec na červnovém zasedání
jednohlasně odsouhlasilo odkup výše uvedeného objektu.
Jiří Červenka

STOCHOVSKÁ ČOV

JE NA HRANĚ SVÉ KAPACITY
Zájem o bydlení na Stochově
a v jeho městských částech, především na Slovance, roste, ale
pro další rozšiřování obytných
zón je nutné, aby to „stíhala“
i čistička odpadních vod, která
se nachází na Slovance. Starosta
Stochova Roman Foršt k tomu
poznamenal: „ČOV na Slovance se dnes blíží hranici své kapacity, a s ohledem na rozvoj

města, na plochy, které jsou
Územním plánem města Stochova určeny k zástavbě, bude
potřeba čističku odpadních vod
zkapacitnit a také zmodernizovat. Takže již musíme začít jednat s vodohospodáři, se zástupci společnosti Vodárny Kladno
– Mělník, a.s., a do budoucna připravit projekt na rekonstrukci stochovské ČOV.“ -lp-

Čistička odpadních vod na Slovance.
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Na základě přípravných prací na akci „Revitalizace náměstí
U Dubu“ předložil vedoucí odboru investic Daniel Skrčený
městskému zastupitelstvu návrh na odkup bývalé vodárny
na náměstí U Dubu, a to včetně objektu, umístěném na stejné parcele za symbolickou částku 100 Kč. Uvedl, že nemovitost by mohla být využita pro
městské slavnosti – posezení,
radniční sklep, rodinné oslavy, atd. V případě technických
úprav by bylo možné jej propojit s vinným sklepem v muzeu.
Zastupiteli Radku Vlasákovi se nápad s odkupem nepozdával, když uvedl, že je to další

Krátké zprávy
 Z astupitelstvo měst a
schválilo rekonstrukci stávajícího parkoviště na Slovance
a rozšíření kapacity zaparkovaných vozidel.
 Město prodalo společnosti ČEZ vedení VN 22kV a NN
0,4kV v ulici J. Š. Baara a Jaroslava Šípka ve Stochově za částku 336.040 Kč.
 Městský úřad obdržel tři
návrhy na udělení Ceny města
2020. Tajemník Roman Klusák
navrhl na tuto cenu paní Jiřinu
Dáňovou (*1936) ze Stochova za dlouholetou a obětavou
práci v oblasti sociálních věcí
a zdravotnictví, a panu Kolomanu Davidovi (1926 – 1999)
in memoriam jako uznání
za dlouholetou a obětavou práci v oblasti tělovýchovy a sportu. Třetí návrh předložili společně zastupitelé Robert Filip
a Sylva Filipová, kteří doporučili ocenit Tomáše Konopka
(*1967) ze Stochova za dlouholetou a obětavou práci v oblasti
gastronomie a za jeho úspěchy
na mezinárodní gastronomické sféře. Zastupitelstvo města
všechny tři návrhy schválilo,
a to všemi 19 hlasy. Slavnostní
předání Ceny města Stochov
proběhne v říjnu u příležitosti státního svátku vzniku samostatné republiky, ve středu
21. října.
 Zastupitelstvo schválilo
poskytnutí příspěvku na výstavbu rodinného domku v Čelechovicích, a to paní Ing. V.J.
z Čelechovic ve výši 60.000 Kč.
 Dne 30. června skončil
ve funkci ředitele Technických
služeb Stochov s.r.o. pan Pokorný. Starosta Foršt k tomu
poznamenal, že ho to velmi
mrzí, jelikož technické služby začaly pod jeho vedením
fungovat.
 Rada města odsouhlasila
uplatnění penále 653.131,22 Kč
na společnost Martin Vršecký s.r.o., Rakovník, v souladu s rozhodnutím č.j. MMR51215/2019-26, na akci „Snížení energetické náročnosti BD
Mírové náměstí 262-264“. Další penále ve výši 659.155,24 Kč
po odsouhlasení městské rady
míří na stejnou společnost
v souladu s rozhodnutím č.j.
MMR-51213/2019-26, na akci
„Snížení energetické náročnosti BD Mírové náměstí 259261“. O tyto částky byly poníženy dotace ze strany poskytovatele dotace – Ministerstva
pro místní rozvoj České republiky.
- jč -
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NOVĚ VYTVOŘENÝ STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA UKAZUJE,

JAK SE BUDE STOCHOV DÁLE ROZVÍJET

Pandemie koronaviru zbrzdila investice do Technických služeb Stochov.
ro výš. Zastávat funkci starosty nebo místostarosty, v tom,
alespoň u nás, není až takový
rozdíl, jak by si mnozí mohli myslet. My se o všech záležitostech bavíme společně, řešíme společně celou řadu záležitostí. Takže já neměl nějaký zvláštní či nadnesený pocit
z toho, že jsem obsadil křeslo
starosty, a pracuji dál tak, jak
jsem zvyklý. Ale upřímně z jedné věci jsem obavu měl, a to, že
budu vystupovat na řadě obřadů, jako je vítání občánků, svat-

zz Co když se tato pandemie vrátí ještě ve větší síle?
Jste na to připraveni?
Myslím, že velmi dobře. Nečekáme na pomoc státu a již
nyní máme vše, co potřebujeme. V našich skladech máme
dostatek všech ochranných
prostředků, hlavně roušek a rukavic, desinfekcí atd. Samozřejmě toto řešíme i ve vztahu
k naší příspěvkové organizaci
– základní škole. S paní ředitelkou jsme již nastavili určitá
pravidla a máme zabezpečen

různých příležitostech, podpora
jejich akcí či aktivit může obyvatele z těchto městských částí po nějakém čase „nahlodat“
do té míry, že přijmou i název

Někteří obyvatelé městské části Čelechovice nad názvem jejich
obce zrovna nejásají.
zz Kvůli koronavirové pandemii jste asi museli pozastavit některé investice...
Přesně tak. Pro nás to znamenalo omezení celé řady investic. Chtěli jsme rekonstruovat areál společnosti Technické služby Stochov, kde měl
vzniknout nový sběrný dvůr,
měly být pořízeny nové kontejnery, postavena nová nájezdová a sjezdová rampa, museli jsme přibrzdit rekonstrukci
městského muzea, rekonstrukci ulice 9. května rozdělit na několik etap. Pro nás jde o finanční výpadek ve výši cca 22 mil.
Kč. Teď se snažíme výše uvedené investice zase oživit, a podle
toho, jak nám natékají finanční
prostředky z dotací, které byly
získány již v předešlých letech,
tyto prostředky uvolňujeme
a každou investici opravdu důkladně promýšlíme, abychom
dokázali vše finančně pokrýt.
zz Součástí Stochova jsou
jeho městské části Honice,
Slovanka a Čelechovice, a ne
všichni obyvatelé těchto městských částí, a mám na mysli hlavně Čelechovice, nejsou
příliš nadšeni z toho, že nad
názvem jejich obce je napsáno „Stochov“. Jak chcete dosáhnout toho, aby obyvatelé
především Čelechovic přijali celý název jejich obce a byli
na něj i hrdí?
No, to je velmi těžká otázka.
Já mám ve všech městských částech Stochova docela dost přátel, s kterými často komunikuji.
A právě častá komunikace, setkávání se s místními lidmi při

Stochov a budou na něj i hrdí.
A když jste zmínil Čelechovice, tak v této městské části velmi dobře funguje spolek Čelechovice v Čechách, jehož představitele pozdravuji a vzkazuji jim, že jejich aktivity budu
vždy podporovat. Jsou to fajn
lidé, a myslím, že si to zaslouží.
zz Důležité jsou z tohoto pohledu také investice
do těchto městských částí...
Ano, samozřejmě. Investice do těchto městských částí
proudí ve stále větší míře. Například v Čelechovicích byla
zrekonstruována pravá část návsi, a věřím, že brzo se pustíme
i do té druhé. Nebýt koronavirové pandemie, tak nyní by se
tam již pracovalo.
zz Stochov je stále uváděn
jako hornické město. Myslíte si, že tento přívlastek městu stále náleží, i když hornická činnost jak na Nosku, tak
i na dolech v okolí, byla již
před řadou let ukončena?
Určitě náleží, protože hornická činnost tady má velkou tradici a dodnes zde žije nemálo
bývalých havířů. Takže o letošním posvícení chceme vzpomenout na důlní neštěstí, při kterém na dole Nosek v roce 1960
zhaslo 20 životů. Dále uvažujeme o tom, že bychom na Stochov vrátili repliku důlní věže.
K tomuto účelu jsme již sehnali několik starých fotek, i když
ne příliš kvalitních, ale troufnu
si říci, že i podle nich lze zpracovat nějaký návrh této repliky a po jejím zhotovení zvážíme její umístění.
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hladký návrat žáků do školních lavic a dětí do školek. Tudíž věřím, že máme vše zajištěno a že nás v tomto ohledu nic
nepřekvapí.

by atd., na což jsem se zrovna
necítil, ale pedagogické vzdělání mi dopomohlo k tomu, že
tyto obřady zvládám se ctí.
zz Říkáte, že pracujete tak,
jak jste zvyklý, ale když se objevila pandemie koronaviru,
tak jste asi musel zcela změnit své pracovní návyky a často vstupovat do neprobádaných polí.
Ano, nebylo to vůbec jednoduché, a moc jsem toho v té
době nenaspal. Když tato pandemie začala, řešení běžných
provozních záležitostí nahradilo shánění roušek, rukavic
a dalších ochranných prostředků, desinfekcí atd. pro všechny
složky města a potřebné občany, pročítání nekonečných
pokynů, nařízení a informací
z různých orgánů, a abychom
nastavili všechna opatření tak,
jak máme, museli jsme vynaložit mnoho sil, prostředků
a času. Těžké to bylo i z toho
důvodu, že nám bylo státem
nařízeno, že většinu našich
zaměstnanců musíme nechat
doma. Ale myslím, že jsme
to zvládli dobře, a všem, kteří
v té době pod městem pracovali, kteří nám pomohli, patří
velký dík.
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Dokončení ze strany 1
Tehdy jsem pracoval v Regionálním operačním programu
Střední Čechy, jezdil po středočeských městech a obcích,
viděl, co všechno lze realizovat z dotačních prostředků EU,
a říkal si, že Stochov by měl jít
ve stopách těchto měst a obcí.
Byla to pro mě opravdu velká výzva, kterou jsem naštěstí vyslyšel.
zz Vaše vzdělání je jak stavební, tak i finanční či ekonomické, a dokonce i pedagogické. Které vzdělání je pro
starostu města tou nejhlubší
studnicí, z které se dají čerpat
potřebné vědomosti?
Nejvíce čerpám ze studií veřejné správy, a občas si řeknu,
že to stavební nebo pedagogické vzdělání je pro starostu
také velmi dobré či prospěšné.
A když mohu kdykoliv čerpat
z těchto studnic vědomostí,
tak chod města je pro mě určitě lépe zvládnutelný.
zz Jaký byl Váš pocit, když
jste poprvé usedl do křesla
starosty?
Když jsme si de facto prohodili pozice s paní Becherovou,
tak jsem nevnímal, že sedím
v nějakém lepším křesle o pat-

zz O Stochovu se hovoří
také jako o městu zeleně, a já
věřím, že městská zeleň bude
chloubou města i v následujících letech.
I já v to věřím, a doufám, že
se nám podaří spustit proces
zahájení pozemkových úprav,
který spočívá v tom, že lány
polí, které jsou v našem katastru, přeměníme, pokud se
dohodneme s jejich vlastníky, na menší políčka. Ke všem
těmto pozemkům bude přístup
a nově vytvořenými přístupovými cestami obnovíme staré
historické cesty. V rámci těchto pozemkových úprav chceme
tyto cesty osázet stromy. Mým
velkým snem je realizace cesty
mezi místní částí Honice a Čelechovicemi, kde bych si dokázal představit nějakou cyklostezku či vycházkovou trasu
pro rodiny s dětmi, lemovanou stromy, keři a také různými tůňkami a mokřady.
zz To by bylo skvělé, ale
vraťme se ještě k těm hlavním
plánům či úkolům. Když jste
před dvěma lety usedl do křesla starosty města, tak jste si
s koaličními partnery narýsovali poměrně náročný volební program, resp. realizaci
celé řady investic, které však
koronavirová pandemie tak
trochu nabourala...
Ano, to nabourala, nicméně společně s našimi partnery z koalice jsme si stanovili
priority, respektive co nového
chceme postavit, co bude nutné
opravit atd., a i přes řadu komplikací způsobených koronavirovou pandemií se nám daří
náš plán naplňovat. V současné době jsme skoro v jeho polovině, což odpovídá i době, která již uplynula v tomto volebním období. A co se týče staveb, které probíhají v současné
době, tak my věříme, že budou
úspěšně dokončeny a že se nám
podaří sehnat potřebné finance
pro nové projekty, což za současné situace nebude vůbec jednoduché.
zz Co byste mi doporučil,
kdybych si stochovské investice či projekty chtěl promítnout v nějaké delší časové perspektivě?
Určitě strategický plán města,
který určuje směr rozvoje města na další desetiletí. A o něm se
můžeme pobavit někdy příště.
Děkuji za rozhovor
Libor Pošta
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ského soudu v Praze. Bylo odzz Jak jste se z toho dokásouzeno osm hospodářských zal vyvázat?
pracovníků dolu včetně řediVzpomněl jsem si, že jsme
tele podniku k trestům odnětí jako vojáci byli na exkurzi
svobody od 2,5 roku po 9 mě- na dole Nosek. A tak jsem se
síců. U šesti z nich byl výkon přihlásil na práci pod zem. Byl
trestu podmíněně
odložen. Podle největšího odborníka na důlní neštěstí u nás, Romana
Makária, by obžaloba v demokratických poměrech jen
velmi těžko obstála,
neboť žalováni byli
i ti, kteří na této havárii nenesli žádnou nebo jen minimální vinu. Případ
byl však pojat s cílem demonstrovat
ze strany politického a hospodářského vedení státu
péči o bezpečnost
pracovníků v dole.
Přestože se tehdejší představitelé
režimu předháněli v tom, kdo vydá Bývalý horník Ludovít Královič, který
silnější prohláše- důlní neštěstí přežil jen zázrakem, dnes.
ní na adresu obětí,
nikdo z nich jim nebyl schopen to jediný způsob, jak jsem mohl
zajistit ani pomníček. Teprve z ministerstva vnitra utéct.
zz Jak se Vám tehdy na té exv roce 2008, tedy 48 let po události, byl v Hornickém skanze- kurzi v dole líbilo?
Pro mě ta exkurze nebyla vůnu Mayrau ve Vinařicích díky
Klubu přátel hornických tra- bec příjemnou záležitostí. Já
dic Kladno slavnostně odhalen jsem v té době věděl akorát to,
pomník na počest obětí tohoto že uhlí je černý, jinak nic. Bylo
nás na té exkurzi asi patnáct vodůlního neštěstí.
Šedesát let po tragédii sedím jáků, a jelikož jsme byli zvědav restaurační zahrádce na ná- ví, tak jsme šli až na předek, kde
městí s 83letým, stále velmi vi- se rubalo uhlí. Pokud bychom
tálním Ludovítem Královičem zůstali na překopě, tak tam by
ze Stochova, jenž dodnes hraje se nám nemohlo nic stát. A jak
tenis a který, pokud by nedošlo tak koukáme na ty rubající hork obrovské náhodě, by byl jedna- níky, tak se ze stropu utrhnul
dvacátou obětí důlního neštěstí. kus skály, což vyvolalo obrovzz Pane Královiči, kdy jste ský hluk, prach a velkou tlakovou vlnu. A to je velký tlak, když
se přistěhoval na Stochov?
Já jsem se narodil na Sloven- se neschováte, tak vás to odnese.
sku. v Topolčanech. Na vojnu Všichni jsme vzali nohy na rajsem byl ale povolán do Čech, mena a utíkali jsme odtamtud
k protivzdušné obraně státu pryč, já běžel snad dvě stě metdo Červených Peček u Kolína. rů. Horníci ale zůstali na místě.
Poslední tři měsíce vojny jsem Když jsem se potom vrátil, nipotom strávil v Novém městě kdo tam nebyl, všichni horníci
nad Metují. No a po vojně jsem byli pryč. Já myslel, že to všechtady už zůstal. Můj bratranec, ny zabilo, a jenom já se zachrákterý byl funkcionářem, mně nil. Jen, co se zvířený prach usatotiž vyjednal práci na minis- dil, uviděl jsem asi padesát metterstvu vnitra. To jsem si ale dal, rů v dáli světla a nějaké lidi. Když
bylo to tam horší než na voj- jsem k nim přišel, zjistil jsem, že
ně, chtěl jsem pryč za každou jsou to ti horníci, které jsme před
cenu. Jenže já měl podepsanou chvílí pozorovali, jak dolují uhlí.
smlouvu na pěknou řádku let Začali se mi smát, kam jsem běa odejít bylo prakticky nemož- žel, že jsem měl zůstat na mísné. Nakonec jsem tam naštěstí tě. Tak to byl můj první zážitek
s dolem. Dokončení na str. 13
strávil pouze tři neděle.
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Počátkem ranní směny dne otravy převezeno do kladenské
23. září 1960 v sedm hodin zjis- nemocnice. Mezi obětmi byli
tili horníci v dole požár, který čtyři horníci ze stochovského
vznikl při samovznícení uhlí sídliště – Josef Prokopec, Boa jenž byl již značného rozsa- huslav Bílek, Vilém Čadek a Jahu. Snaha o jeho zdolání na- roslav Susa, a obrštajgr Václav
razila na nedostatek hasících Sklenář ze Slovanky. Do nemocnice byli ze Stochova v těžprostředků.
Po dobu jedné hodiny bylo kém stavu převezeni Jaroslav
stále ještě možno požár uha- Ploch, Karel Čadek, Jiří Nepil
sit. Za tuto relativně dlouhou a Ladislav Kindl.
V úterý 27. září se na náměsdobu se však nepodařilo zajistit
a použít víc než jeden práško- tí v Tuchlovicích konalo za velvý hasicí přístroj, který sice po- ké účasti lidu smuteční rozloužár částečně utlumil, ale nesta- čení s obětmi neštěstí. Na smučil k jeho zdolání. V 7.30 hod. tečním katafalku spočívaly raksfárala do dolu četa záchranářů. ve zahalené černozeleným sukV době, kdy již bylo k dispozi- nem. Za nimi se nacházel nápis
ci dostatečné množství hasicích „Čest a sláva padlým bojovnípřístrojů a požární potrubí bylo kům“, po stranách planuly řecpod tlakem vody, byl již přímý ké ohně a u rakví stála čestná
zásah z důvodu vysokých tep- stráž oblečená v hornických
uniformách. Celé prostranství
lot nemožný.
Zplodiny požáru pronika- bylo pokryto věnci a květinami.
ly po větrech do žehrovické- „Za zvuků smutečního pochoho revíru, kde se před kouřem du Padlých revolucionářů snesukrylo v neproraženém díle 82 li horníci rakve se svými druhorníků v domnění, že jsou zde hy na pohřební auta a vozy. Tři
v jakémsi komorovém úkry- horníky, F. Bendla, V. Šatinskétu. Četa záchranářů vyslaná ho a J. Šubrta, doprovodili obdo žehrovického revíru muse- čané na tuchlovický hřbitov.
la pěšky překonat vzdálenost
asi 1200 m. Nešťastnou shodou
okolností došlo
po cestě u jednoho z nich k poruše na dýchacím přístroji, jehož výměnou se
zásah celé čety
zpozdil.
V době, kdy
záchranáři přišli
ke komorovému
úkrytu, panovala již mezi havíři
panika. Její příčinou byly zřetelné příznaky
otravy oxidem
uhelnatým, které se začaly projevovat slabos- Těžební věž Dolu Nosek v padesátých letech.
tí, nevolností
a ve dvou případech i ztrátou Ostatky ostatních čtrnácti oběvědomí. Revírník na tuto situ- tí důlního neštěstí budou dnes
aci reagoval příkazem k nasa- pohřbeny na Olšanech v Praze
zení sebezáchranných přístro- a zpopelněny ve strašnickém
jů, o jejichž funkci a způsobu krematoriu,“ uvedl tehdejší depoužití osádku na místě poučil. ník Rudé právo.
Při nehodě zahynulo na náIhned po neštěstí začalo vysledky otravy kysličníkem uhel- šetřování příčin této tragédie,
natým 20 horníků, dalších 36 které vyústilo již 18. února nábylo v těžkém stavu následkem sledujícího roku v jednání Kraj-

FOTO ROMAN MAKARIUS

Před šedesáti lety v roce 1960 došlo na dolu Nosek k obrovské tragédii. Při důlním neštěstí zemřelo dvacet horníků, mezi
nimi bylo i pět ze Stochova. Místní občan a bývalý horník Ludovít Královič (*1937) díky obrovské náhodě přežil.

Z městské rady
 Rada města odsouhlasila na akci „Komunikace
ul. Na Americe“ soupis provedených prací, včetně více
a méně prací, v celkové ceně
3.562.391 Kč včetně DPH.
 Rada města odsouhlasila
provedení modernizace kontejnerových stání v lokalitách ul. S.
K. Neumanna u garáží, BD blok
83 ul. U stadionu a ul. Dukelská
u BD bl. 18. Akce bude provedena po úpravách rozpočtu.
 Rada města po projednání, a v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Revitalizace vnitrobloku 1. MŠ, Stochov“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, firmou BULDIX s.r.o.,
Praha 3, za částku 5.349.946 Kč.
 Rada města neodsouhlasila
pronájem nebytového prostoru
(bývalé řeznictví) na Mírovém
náměstí čp. 261, č. NP 8, ve Stochově, paní Andree Vítové.
 Rada města bere na vědomí obdržení plné výše dotace,
v částce 9.252.203 Kč, na akci
„Snížení energetické náročnosti budovy čp. 486, Stochov“.
 Rada města po projednání
odsouhlasila zpracování projektové dokumentace na akci
„Rekonstrukce ulice Za Kampeličkou“, dle cenové nabídky od společnosti Projekty
S+S s.r.o., Kladno, za částku
102.245 Kč.
 Rada města odsouhlasila pronájem prostor občerstvení ve Sportovní hale města Stochova čp. 531 panu Michalu Prokešovi z Kamenných
Žehrovic.
 Rada města odsouhlasila bezplatný pronájem plochy
pro venkovní posezení – předzahrádky (umístění sedacích
prvků pro posezení a odpočinek, které budou v nočních
hodinách svázány ocelovým
lankem pro zamezení pohybu
mimo vyznačené území), avšak
bez možnosti křídového hřiště,
paní Dominice Husákové, kavárna Tyradosti, v ulici Jaroslava Šípka 486/4, Stochov.
 Rada města odsouhlasila
pronájem nebytového prostoru č. 8, na Mírovém náměstí
čp. 261 ve Stochově, panu Radku Sajnerovi, Rakovník.
 R ada města s ouhlasí
s ukončením nájemní smlouvy dohodou, s paní Vladimírou Kraibichovou, k nebytovému prostoru Jaroslava Šípka
486/22, Stochov (masáže), a to
ke dni 31. července 2020.- jč -
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GALERIE 90LETÝCH

Vzhledem k pandemické situaci v České republice členové Komise pro mládež a seniory, a také vedoucí představitelé
města, nenavštěvovali jubilanty v jejich rodinách, pouze byla
rozesílána blahopřání. Po zklidnění situace se dodatečně balíčky jubilantům roznesly a v některých případech, na žádost
samotných jubilantů, proběhla i osobní návštěva.

Paní Jiřina Koubová oslavila v květnu 90. narozeniny.

V měsíci březnu oslavili 90.
narozeniny pan Zdeněk Kníže,
91. narozeniny paní Jitka Dušková a 94. narozeniny paní Milena Odehnalová.
V měsíci dubnu oslavila 91. narozeniny paní Valerie Dvořáková.
V měsíci květnu oslavily 90.
narozeniny paní Zuzana Böhmová a paní Jiřina Koubová,
91. narozeniny paní Anežka
Hlinomazová a 94. narozeniny
paní Anděla Bratrůová.
V měsíci červnu oslavila 90.
narozeniny paní Marie Zíková.

V měsíci červenci oslavili narozeniny 91. narozeniny paní
Jarmila Paloncyová, 92. narozeniny pan Miroslav Svoboda
a 98. narozeniny paní Květoslava Kolínková.
K těmto významným životním jubileím jim popřáli starosta města, Ing. Roman Foršt,
a Jana Suprunová z Komise pro
mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme
a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Městský úřad Stochov

Manželství uzavøeli

Paní Marie Zíková oslavila v červnu 90. narozeniny.

KDE SEŽENETE
STOCHOVSKÉ LISTY

Stochovské listy jsou vydávány v nákladu 5 000 ks a seženete je
na těchto místech:
Stochov: obě COOP, všechny
obchody na Mírovém náměstí, stánek Traficon, Infocentrum, Kulturní dům, Sportovní hala, prodejna
TS Stochov na Mírovém náměstí.
Slovanka: restaurace, Čelechovice:
prodejna potravin.
Kladno: kompletní síť prodejen COOP, všechny čerpací stanice
PHM, 10 trafik a dalších 30 prodejen.
Doksy: COOP. Družec: COOP. Velká Dobrá: COOP. Unhošť: Obchodní dům, čerpací stanice PHM. Kyšice:
prodejna smíšeného zboží. Braškov:
prodejna smíšeného zboží. Žilina:
COOP. Lhota: prodejna smíšeného
zboží. Bratronice: COOP. Libušín:
COOP. Vinařice: COOP. Svinařov:
prodejna smíšeného zboží. Pchery:
prodejna smíšeného zboží.
Slaný: obě COOP a dalších 10
prodejen a trafik. Smečno: COOP,
MěÚ. Jemníky: prodejna sm. zboží. Brandýsek: COOP. Jedomělice: COOP. Řisuty: COOP. Hořešovice: prodejna potravin. Zichovec:
pivovar. Ledce: prodejna potravin.
Pozdeň: prodejna potravin. Kralovice: Kralovický dvůr.
Nové Strašecí: samoobsluha
ENAPO, trafika Mlejnková, trafika
Kubeš, Hala Bios, Kačice: COOP,
trafika. Kamenné Žehrovice: COOP.
Tuchlovice: COOP. Lány: COOP,
prodejna potravin, prodejna sm. zboží. Rynholec: COOP.
Rakovník: Trafika na náměstí, síť prodejen COOP. Mšec: COOP
a čerpací stanice PHM. Mšecké Žehrovice: prodejna potravin, Srbeč:
COOP, Řevničov: COOP. Krušovice: prodejna potravin, Krupá: čerpací stanice PHM, Ruda: COOP. Třtice:
COOP. Pochvalov: COOP.

Odešli navždy
Jana Balánová
45 let
roz. Enderstová
9. června
Jaroslav Kocifaj
81 let
zemřel v sobotu
13. června
Eva Svatošová
63 let
roz. Šelová
19. června
Vlasta Ondřejková
80 let
Kačice
19. června
Hana Šímová
68 let
roz. Burdová
29. června
Věra Hujová
70 let
roz. Miková
11. července
Božena Vrabcová
77 let
roz. Mertinová 14. července
Anna Pěnčíková
61 let
zemřela v pátek 31. července
Božena Kašparová
77 let
roz. Štětková
1. srpna
Milan Kopáč
83 let
zemřel v pondělí
3. srpna
Jaromír Beran
73 let
zemřel v pondělí
3. srpna
Ivan Svatoš
63 let
zemřel náhle
8. srpna

Adriana Frolíková ze Stochova a Jan Velfl, rovněž ze Stochova,
byli oddáni 22. srpna v obřadní síni Městského úřadu Stochov.

Marcela Korelová ze Třtice a Michal Sybera ze Stochova
byli oddáni 18. června u rybníka Bucek.

ADVENT ZAHÁJÍME VÝSTAVOU BETLÉMŮ
I když léto sotva končí a v našem muzeu stále probíhá výstava Kamarádi, už teď vymýšlíme, co bychom vám v něm
představili v zimě. Jelikož se
první Výstava betlémů setkala s velkým ohlasem, a protože
mnoho návštěvníků litovalo, že
se nemohli zúčastnit se svými
výtvory, rozhodli jsme se pro
vás opět v předvánočním čase
uspořádat tuto výstavu.

Pokud máte doma betlém, se
kterým byste se rádi pochlubili,
ukázali ho ostatním, tak neváhejte a zapůjčte nám jej na tuto
výstavu. Stejně jako v loňském
roce bude i tato výstava částečně soutěžní. Soutěžit lze pouze
s betlémy, které dokážete vyrobit svými silami.
Takovýto soutěžní betlém
může být vyroben libovolnou
technikou a z jakýchkoli mate-

riálů. Své výtvory můžete přihlásit do následujících kategorií: děti – jednotlivci, dospělí – jednotlivci, děti – skupiny
a dospělí – skupiny, a to do 20.
listopadu na e-mailové adrese
spravni1@stochov.cz nebo přímo u paní Ing. Filipové na MÚ
Stochov. A zde je výzva – tvořte betlémy.
Za Muzeum Stochov
Štěpánka Filipová

Vzpomínka
V 4. září uplynuly 3 roky, co
nás navždy opustila manželka, maminka, babička, a tchýně, paní Květa Řičánková. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel, synové Marcel a Radek
s rodinami.

Narodili se
V kladenské nemocnici se
narodila tato stochovská miminka. Rodičům gratulujeme.
27. července
Samuel Navarčík, Stochov

Podìkování
 Děkuji Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání
k mým narozeninám. František Koníček
 Vážení zastupitelé města Stochova, srdečně děkuji
za Vaše přání k mým sedmdesátinám. Je to velmi milé gesto,
které mi udělalo velkou radost.
Milena Čechová
 Děkuji panu starostovi,
Ing. Romanu Forštovi, a komisi
pro mládež a seniory za přání
a dárek k mým narozeninám.
Miroslav Svoboda
 Děkuji panu starostovi
a Městskému úřadu ve Stochově za přání a dárek k mým narozeninám. Josef Stýskal
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově a panu starostovi,
Ing. Romanu Forštovi, za blahopřání k mým narozeninám.
Zdeněk Altera
 Chtěla bych touto cestou
poděkovat Městskému úřadu
ve Stochově, že za ztížených
podmínek během epidemie si
našli cestu, aby mi popřáli k narozeninám. Ještě jednou děkuji.
Milena Odehnalová
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově a panu starostovi,
Ing. Romanu Forštovi, za blahopřání k mým narozeninám.
Marie Husnajová
 Tímto děkuji panu starostovi a Městskému úřadu ve Stochově za dárek a blahopřání k 75.
narozeninám. Václav Pauza
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově a panu starostovi,
Ing. Romanu Forštovi, za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Olga Vilímová
 Děkuji Městskému úřadu
za blahopřání a dárek k mým
narozeninám. Jana Bílková
 Za přání k narozeninám,
které jsem obdržela od pana
starosty, bych touto cestou velice ráda vyjádřila své vřelé poděkování a úctu. Eva Nekvasilová
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ZVON ČELECHOVICKÉ KAPLIČKY SE

Zeptali jsme se

PO ŠESTNÁCTI LETECH OPĚT ROZEZNĚL
počtvrté v historii, Technickými službami Stochov opět navrácen její zvon.
Poprvé to bylo v roce 1849
při stavbě nové kapličky. Od té
doby byl zvon svědkem mnohých událostí, veselých i smutných. Za dřívějších časů každého dne oznamoval svým hlasem občanům nastávající den.
V poledne je svolával k obědu a večer vybízel k zaslouženému odpočinku, ku spánku.
Svým zvoněním vždy oznamoval úmrtí místního občana
a doprovázel jej i na poslední cestě. Podruhé byl zvon instalován v roce 1918, když byl
předtím uschován po zrekvírování v době 1. světové války. Potřetí, v roce 1945, když ho němečtí úředníci v období 2. svě-

tové války zabavili. Po ukonče- zval kněze Mikuláše Uličného,
ní okupace v roce 1945 byl zvon připravil posezení u kapličky
totiž nalezen v Praze. V roce a poté zajistil malé občerstve2003 při rení pro všechkonstrukny přítomné
ci kapličv místní hosky byl zvon
půdce.
opět sundán
Předseda uložen
kyně spolku
v depozitáři
Bára Bachustochovskérová svým
ho muzea.
krátkým proA i pojevem přivíčtvrté ho
tala čelechoČelechovičvické občany
tí upřímně
a poděkovala
přivítali. Při
za znovunakonání dalvrácení zvoší velké slavnu starostonosti, jako je
vi Romahavelské ponu Forštovi,
svícení, byla
který byl celé
celá kaplička
slávě také pří12. října mi- Starosta Roman Foršt a kněz tomen. A i on
nulého roku Mikuláš Uličný.
děkoval – pro
společně se
změnu spolzvonem vysvěcena. Opět se ku za jeho činnost. Celý slavrozezněl zvon, a Čelechovič- nostní den byl ukončen kažtí uslyšeli zvuk, na který tak doročním veselím při havelské
dlouho čekali. Spolek Čelecho- posvícenské zábavě.
vice v Čechách toho dne přiAnna Lapuníková
FOTO MARCEL ŘÍČÁNEK

VE STOCHOVĚ SE USKUTEČNIL

FESTIVAL VODÁRNA FEST JIŽ POŠESTNÁCTÉ
V sobotu 15. srpna se ve Sto- z Prahy, Interloud (crossoverchově v areálu Bikers Baru Vo- -metalcore) z Holýšova, S.N.Adárna uskutečnil již XVI. roč- .D. (punk) ze Pcher, Behavioral
ník festivalu VODÁRNA FEST Sink (hardcore-metal) z Prahy, Projekt
Pa r a b e l u m
(metalcore-rock) z Pra- ČTYŘIAČTYŘICET ČELECHOVÁKŮ
hy, Censorshit (hardcore) z OstroKaždé léto v posledních třech ve čtyřech kempech (Kynšperk,
va a E.O.S. letech se Čelechováci vydáva- Sokolov, Loket a Karlovy Vary).
( h a rd c ore - jí na vodu. Tentokrát to byla V poslední den plavby vyrazi-metal) ze
Stochova.
Na podium vystoupila i pražská kapela Pro- „Letošní ročník se oprojekt Parabelum.
ti očekávání
XVI., jehož záměrem je, podle vydařil, a dokonce za příznivépořadatelů, seznámit lidi s ka- ho počasí. Festivalu se zúčastnipelami a hudbou, která se ne- lo cca 200 lid. Všem děkujeme
hraje v žádné komerčním rá- za podporu a věříme, že v příšdiu ani TV a přesto plní klu- tích letech budeme v této dnes
by i sály. Tentokrát ve Stocho- již populární akci pokračovat,“
vě vystoupily kapely Never Left uvedl pro náš list Jiří Hudec ze
Behind (metal-nu-metal) ze stochovské skupiny E.O.S.
„Ahoj!“ volají spokojení Čelechovičtí raftaři.
- jč Štětí, Gibbet (hardcore-metal)
Ohře. Celkem se této akce po- li z Karlových Varů do Huberřádané ve spolupráci se Spol- tusu, kde si ještě na závěr sjeli
kem Čelechovice v Čechách pěkné peřeje.
zúčastnilo 44 lidí, včetně dětí.
Na raftech celkem zdolali 48
Start celé akce byl ve čtvrtek kilometrů řeky. Ohře prý nezkla2. července ve čtyři odpoledne. mala, voda byla čistá a v krásném
Cílem byl kemp v Kynšperku letním počasí osvěžující. Příroda
nad Ohří. Ještě večer dorazilo v okolí řeky je pohádkově krássedm raftů a druhý den vypluly ná, zvlášť pohled na hrad Loket.
směr Sokolov. K výpravě přiná- V pondělí 6. července si přijeleželo doprovodné vozidlo, kte- li z půjčovny pro rafty a vodáré mělo za úkol převážet všech- ci vyrazili autobusem domů. Již
ny věci vodáků do kempů (sta- teď se všichni těší na další ročník
ny, karimatky a bágly). Druhý dobrodružné vodácké výpravy.
den si vodáci opekli společně
Anna Lapuníková
Diváci se dobře bavili.
buřty a postupně přespávali
a Jana Landová
FOTO JITKA KRŇANSKÁ

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

VYRAZILO NA VODU

FOTO ELIŠKA ŘÍČÁNKOVÁ

Před rokem, dne 16. května,
slavila čelechovická kaplička
170 let od jejího přestavění ze
staré dřevěné zvonice do dnešní podoby. K prvním gratulacím došlo při staročeských májích dne 11. května 2019, kdy
poprvé, během průvodu obcí,
dostala květinu i tanec od májovníků (vždy se dává květina
pouze k pomníku padlých). Bohužel, kaplička byla v tuto chvíli stále ještě bez zvonu. V rámci májů byli rovněž vylosováni
výherci soutěže „Namaluj naší
kapličku“. Obrázky byly po celý
májový den vystaveny v multifunkčním centru, kde příchozí
hlasovali. Dalším významným
dnem se pro místní kapličku
stal 14. srpen, kdy byl do věžičky po šestnácti letech, a to již

Starostovi Romanu Forštovi jsme položili následující otázky:
zz Kdo se stane novým ředitelem technických služeb?
Rada města v působnosti valné hromady rozhodla o skutečnosti, že funkce
ředitele městské společnosti Technické služby Stochov
s.r.o. již nebude obsazována.
Vedení provozu společnosti
bylo nově svěřeno provoznímu vedoucímu. Na tuto pozici byla přijata slečna Klára Konopková, která již dříve
v této společnosti pracovala. Přichází tak do prostředí, které je jí blízké a které
dobře zná.
zz Ja k b y s te z h o d n ot i l
práci dosavadního ředitele
technických služeb?
Předchozí ředitel společnosti pracoval v našich službách šest měsíců, poté se rozhodl svojí pracovní roli u nás
ukončit. Podle mého názoru
odvedl kus dobré práce a ode
mě si zaslouží velké poděkování.
zz V Honicích by se měl
položit nový chodník. V jaké
ulici a kdy bude zahájena realizace?
V Honicích bude rekonstruován chodník v ulici Osvobození pří výjezdu ze Stochova směrem na Čelechovice po levé straně. Stavební
práce budou zahájeny v průběhu druhé poloviny září.
Pravou stranu nemůžeme,
bohužel, prozatím provést
z důvodu nevypořádání majetkových vztahů pozemku,
který je v soukromém vlastnictví a který se nachází před
jedním z rodinných domků.
Tento je v současné době dotčen dědickým řízením a bohužel blokuje nám realizaci
pravé části. Po dokončení tohoto řízení bychom rádi i zde
provedli rekonstrukci.
zz Rada města odsouhlasila uplatnění více jak milionového penále na společnost Martin Vršecký s.r.o.,
Rakovník. Z jakého důvodu?
Společnost Martin Vršecký
s.r.o. prováděla stavební práce související se zateplováním
bytových domů na Mírovém
náměstí. Firma nedokončila
provádění díla v řádném termínu, a tak Rada města přijala usnesení, ve kterém uplatnila smluvně ujednané penále
za každý den prodlení.
Jiří Červenka
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PODAŘÍ SE VZKŘÍSIT STOCHOVSKÝ FOTBAL?

zz Proč stochovský klub nezz Jaký je věkový průměr vadohrál minulý ročník fotbalo- šich hráčů?
vé soutěže?
Věkový průměr je pouhých 22
My jsme v minulém roce let, a já to se svými 42 lety ješměli obrovský problém s do- tě kazím. A to nejsem nejstarší,
cházkou hráčů na tréninky tím je Bohouš Suchan, kterému
i na samotné zápasy, takže jsme hráli s těmi, kdo
měl nohy a ruce. Z tohoto důvodu hrál za nás jeden kluk, který sice bydlí na Stochově, ale hraje za jiný tým. A jelikož
je to výborný fotbalista,
tak ho jeden člověk poznal a nastal samozřejmě
malér. Zaplatili jsme pokutu a odstoupili jsme ze
soutěže, ze 3. třídy.
zz A spadli jste do poslední 4. třídy...
My jsme díky covidu
mohli ve 3. třídě zůstat,
ale rozhodli jsme se dob- Nový předseda fotbalového oddílu
rovolně sestoupit do 4. Baník Stochov Daniel Burle.
třídy, jelikož si myslíme,
že pokud máme tým restarto- je už 52 let. Naopak nejmladvat, tak musíme od začátku, šímu našemu hráči je 17 let, je
aby se mohl tým stabilizovat. to ale velmi šikovný kluk. Bude
Je tam spousta kluků, kteří fot- hrát v záloze, jelikož na útočníbal dlouho nehráli a také řada ka má drobnou postavu.
mladých hráčů.
zz Kolik se Vám vrátilo
zz Kde vidíte důvody, že z toho minulého „rozbitého“
hráči přestali chodit na tré- týmu hráčů?
ninky, na zápasy?
Skoro všichni. Ti, co měli zaTohle je, bohužel, všeobecný ječí úmysly nebo ti, co hráli jinjev z posledních let. Dnes ti, co de, se vrátili ze svých nových
dříve hráli fotbal, chtějí zápasit klubů, a chtějí, aby se náš Baník
v klecích, hrát florbal nebo jiné dostal zase nahoru. V součassporty, které za nás nebyly. A to né době naši hráčkou základnemluvím o počítačových hrách nu představuje 22 hráčů.
a sociálních sítích. To je proszz Můžete prozradit, jaké
tě konec... Nejsmutnější je, že budou vaše největší opory
dneska lidi neslyší ani na pení- v začínající sezóně?
ze, protože prostě hrát nechtějí.
Měly by jimi být záložník
zz Věříte, že to bude lepší? Adam Jurgovský, potom VenV minulých dnech jsme měli ca Coufal, který se vrátil z Hosna Stochově minisoustředě- touně, a bude hrát na poní a účast byla velmi slušná, je stu útočníka nebo záložníka,
tam náboj, je tam chuť, tak uvi- Honza Ploch a stoper Radek
díme. Byla to taková stmelovací Vorbach.
akce při pivku a opékání buřtů,
zz Jaké máte brankaře?
aby se vytvořila parta, která poBrankaře máme dva, veterátáhne za jeden provaz. Věřím, na Zemka, který je naši jedničže se dáme dohromady a bu- kou a Petra Alberta, který prademe usilovat o co co nejlep- cuje ve Mšeci jako číšník v reší umístění. Ve 4. třídě samo- stauraci Na Knížecí, jeho otec
zřejmě zůstat nechceme, na- byl svého času sponzorem noším prvořadým úkolem je však vostrašeckého klubu, sám chystabilizovat tým, jelikož máme tal za Kamenné Žehrovice.
spoustu mladých hráčů. Teprzz Trenérem vašeho mužve až se nám to podaří, můžeme stva bude kdo?
přemýšlet o vyšších soutěžích.
Já s Karlem Pražákem.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Ještě v první polovině letošního roku se nacházel stochovský fotbalový mančaft v troskách, když nedohrál minulý ročník okresní soutěže. Počátkem července byl novým předsedou fotbalového klubu Baník Stochov zvolen Daniel Burle
(*1978), který je přes svůj věk stále aktivním hráčem a rád by
stochovský fotbal dostal alespoň tam, kde kdysi býval. V minulých dnech jsme ho požádali rozhovor:

zz Jak to bude pro Vás časově náročné?
Já mám syna, který hraje
za SK Kladno, takže já se točím
pořád kolem fotbalu. A když
chci stochovský fotbal restartovat, tak nemůžu koukat na čas,
i když manželka nadšená není,
té totiž už šest let říkám, že
s fotbalem skončím.
zz Jak často budete trénovat?
D vakrát týdně, v úter ý
a ve čtvrtek. A až se začne brzy
stmívat, tak budeme jezdit jednou týdně na umělý trávník
do Tuchlovic.
zz Budete mít nějakého
sponzora?
Naším velkým sponzorem
je město. Díky panu starostovi, kterému nebylo jedno, že
ve druhém největším městě
v okrese hned po Slaným, se
nehraje fotbal, se začalo inicializovat vzkříšení stochovského Baníku. Není to samozřejmě o penězích, je to o té chuti.
zz Mohou se místní fotbalisté těšit i na nějaké bonusy?
Každý hráč, který odehraje minimálně 70 % zápasů,
dostane přidáno na kopačky a základní vybavení, tašku, tepláky.
zz Jak jste spokojeni s hřištěm a se zázemím stochovské fotbalu?
To musím kvitovat. Hřiště
je ve výborném stavu, trávník
se zavlažuje každý večer, a se

zázemím jsme taky naprosto
spokojeni.
zz Kolik chodí na Stochově
lidí na fotbal?
Když jsme hráli ještě před
osmi lety 1. B třídu, tak na nás
chodilo 150 lidí, když jsme potom hráli 3. třídu, tak přicházelo 15 až 20, včetně našich manželek. Máme asi sedm skalních
fandů, kteří chodí na každý náš
zápas. Taky záleží na soupeři,
když hrajeme derby s Kačicí
nebo s Tuchlovicemi, tak přijde třeba 100 lidí.
zz Kdy vy sám jste začal hrát
fotbal?
Já začal hrát fotbal už ve čtyřech letech. Sice jsem stochovským rodákem, ale chodil jsem
do sportovní třídy na kladenské škole. Až do dorostu jsem
hrál za Kladno, a také ještě
za Lokomotivu. Potom jsem
přešel do týmu Nového Strašecí, do 1. A třídy, kde jsem působil asi čtyři sezóny. Následně
jsem hrál půl roku v Německu,
poté na Stochově a opět v Novém Strašecí, abych po nějakém čase přešel do Mšece,
kde bydlím. Za Stochov jsem
odehrál posledních sedm sezón. Na jaře jsem přestoupil
do Družce, kde jsem ale kvůli koronaviru nastoupil pouze
v jednom zápase.
zz Když jste hrál v Německu, v čem tam byl největší
rozdíl mezi tamním a naším
fotbalem?

Já tam hrál třetí a čtvrtou třídu. Při práci s balonem byli ti
hráči horší než naši, ale hráli
daleko agresivněji, než je tomu
v podobné české soutěži.
zz Jak hodně poklesla úroveň dnešních soutěžních utkání v porovnání před deseti,
patnácti lety?
Hrozně, dneska může hrát
třetí B třídu skoro každý, kdo
má ruce, nohy a umí kopnout
do balonu, když to takhle řeknu, kdežto dříve jste na to musel dřít. Dříve bych se jako
42letý dědek chodil dívat
na fotbal, a dneska ho hraju.
zz Je v klubu rvačka o to,
kdo jaké bude mít číslo
na dresu?
Na to už se dneska nehraje, to
ještě tak v dorostu, ale u dospělých ne. Akorát moje číslo 15 je
na Stochově zadané, nosím ho
už dvacet let, takže ho nikdo
mít nemůže, to mám akorát já...
zz Takže držíme palce, ať se
Baníku v novém ročníku daří,
a co nejdříve postoupí ze 4.
třídy.
Jiří Červenka
Nadcházející soupeři, s kterými se Stochovští utkají
doma: 12. 9. Olovnice, 3. 10.
Slavoj Kladno, 17. 10. Černuc
B, 31. 10. Zichovec B, 14. 11.
Pletený Újezd. Všechny zápasy
se hrají v sobotu od 10.15 hod.
Venku je budou čekat tito soupeři: 6. 9. Vinařice, 27. 9. Zákolany, 11. 10. Slatina, 25. 10.
Družec B a 8. 11. Neuměřice.

STOCHOVŠTÍ TENISTÉ POSTOUPILI

DO KRAJSKÉ SOUTĚŽE I. TŘÍDY

Tenisový klub Stochov, z.s.
hrál v letošním roce soutěže
smíšených družstev ve čtyřech
kategoriích s šesti družstvy.
Pro zajímavost přinášíme největší úspěchy družstev dospělí
„A“, madší žactvo „A“ a dospělí
„B“. Ostatní tři družstva, bohužel, ve finále soutěží prohrála,
a to družstvo dorostu, staršího
žactva a mladšího žactva „B“.
Krajská soutěž II. třídy skupina „A“ v kategorii dospělých
byla dohrána. Ve finále soutěže zvítězil domácí tým TK Stochov „A“ nad Lokomotivu Beroun „B“ hned po dvouhrách
5:1 a po roce se vrací do Krajské soutěže I. třídy.
„A“ družstvo mladšího žactva TK Stochov, z.s. slavilo postup do Krajské soutěže I. třídy,
když ve finále Krajské soutěže
II. třídy zvítězilo nad TK Roja
Příbram po vyrovnaném utká-

ní 5:4, když rozhodující bod
přidali ve čtyřhře A. Sehnal
s L. Klusákem ve třetím setu
13:11 v supertaibreiku.
I družstvo dospělých „B“ TK
Stochov, z.s. hrálo finále Krajské soutěže IV. třídy. Ve finále

nastoupilo na domácích kurtech proti TK Lány a zvítězilo 7:2, což znamená postup
do Krajské soutěže III. třídy.
Všem úspěšným tenistům
gratulujeme. Roman Klusák,
prezident klubu

„A“ družstvo mladšího žactva s kapitánem Romanem Klusákem.
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NATIVEL VYRÁBÍ DÍLY NEJEN PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

společnost postupně rozrůstala, byly přestavovány, rekonstruovány staré haly, firma investovala do modernizace administrativní budovy a do výstavby zcela nových výrobních
prostor. Máme novou lisovnu
na vstřikování plastů a velkou
skladovou halu.
zz Jaké je výrobní zaměření
společnosti?
Hlavní výrobní činností firmy je montáž drobných komponentů pro automobilový
průmysl, lisování plastových
dílů a v posledním roce přibyla
výroba nebo zpracovávání dílů
ze silikonu.
zz Můžete uvést nějaký příklad?

Pohled do nové vstřikolisovny.
činnostmi, kolem roku 2000 se
začalo také s lisováním plastů.
Postupně si pronajímala více
výrobních prostor a po nějakých šesti, sedmi letech celý
areál odkoupila. Tak, jak se

Ano, většinou jde o drobné komponenty do automobilů, jako držadla nebo úchyty
v kufru automobilů, táhla k odkládací desce pátých dveří, děláme také ve velkém množství

terapii. Na lisovně je nosným
produktem snímač hladiny kapaliny AD Blue pro katalyzátor,
některé díly potřebné pro montáže si lisujeme sami. Ze silikonu se na čtyřech lisech vyrábí
těsnění pro profesionální pečící trouby, kontrolujeme a dokončujeme výrobky pro zdravotnictví.
zz Kolik lidí v současné
době zaměstnáváte?
V současné době u nás pracuje něco přes šedesát zaměstnanců. V době největšího ekonomického boomu, těsně před
krizí v roce 2008, pracovalo
v našich řadách asi 120 lidí. Ale
pak došlo k výraznému snížení zaměstnanecké základny,
v roce 2010 nás bylo dokonce
jenom 35. Nyní počet zaměstnanců postupně narůstá.
zz Kdo je současným vlastníkem společnosti?
V roce 2019 došlo v historii naší firmy k nejzásadnější

ZE ZÁSAHŮ MĚSTSKÉ POLICIE STOCHOV

 Dne 4. července v 19.30
hod. byl hlídkou zastaven osobní automobil, jehož řidič vjel
do jednosměrné ulice Ve dvojdomkách. Následnou zkouškou na alkohol bylo zjištěno
0,55 promile v krvi a na místo byla přivolána Policie ČR.
Dvacetiletý řidič se snažil test
na alkohol oklamat tím, že dělal, že je po nemoci a nevydrží
tak dlouho do přístroje dýchat.
Nakonec hlídce tvrdil, že alkohol v dechu má z nějakých prášků, které v současné době bere.
 Dne 22. července bylo
na MP oznámeno, že je v Čelechovicích posprejována jedním
a tím samým nápisem většina

zařízení dětského hřiště a autobusové zastávky. Celá událost
byla zveřejněna na facebookových stránkách města, kde starosta slíbil finanční odměnu
tomu, kdo pomůže dopadnout
pachatele. Během hodiny byl
pachatel znám, jedná se o nezletilého mladíka z Kačice. Starosta Roman Foršt k tomu uvedl následující: „Krátce po této
výzvě se ozvali občané z Čelechovic, kteří nám sdělili stěžejní informace o pachateli vedoucí k jeho následné identifikaci,
odměnu však nechtěli vyplatit. Jelikož se jedná o zástupce
spolku Čelechovice v Čechách
byla odměna ve výši 2.000 Kč

události. Jejím novým vlastníkem se v červnu minulého roku
stala německá firma Siltec, která ji odkoupila od dlouholetého vlastníka naší společnosti,
od firmy HJS Schmidt.

Jednatel společnosti Nativel, pan Jaroslav Jedlička.

FOTO LIBOR POŠTA

zz Můžete nám firmu NATIVEL s.r.o. alespoň ve stručnosti představit?
Určitě. Firma byla na Stochově založena v roce 1992 panem
Jaroslavem Žákem a sídlí v bývalém středisku komunálních
služeb. Pan Žák začal v podstatě budovat novou pobočku
firmy HJS Schmidt, která v té
době sídlila v Tuchlovicích
a zabývala se drobnými montážemi a vstřikováním plastů.
zz V jakých podmínkách či
v jakém prostředí firma zahájila svoji činnost?
Svoji činnost zahájila jen
s několika zaměstnanci v jedné pronajaté hale. Zpočátku se
zabývala jenom montážními

napěťové filtry do nákladních
automobilů pro Continental.
Máme zkušenosti i s výrobou
elektroniky, pro jednoho kladenského zákazníka se dělají
řídící jednotky pro magneto-

vyplacena členům spolku s tím,
že za finanční prostředky z odměny pořídí něco dětem na některé z akcích, které tento spolek každoročně pořádá. Městu vznikla škoda ve výši cca
30.000 Kč, kterou vymáháme
v trestním řízení.“
 Hlídka spolu s Policií ČR
vyjížděla v pátek 24. července
ve 22.30 hod. na místo rušení nočního klidu v ulici Hornická, kde docházelo i k fyzickému napadání. Čtyřicetiletý
muž ležel na zemi pod vlivem
alkoholu a měl zjevné krvácející rány v obličeji. Následně musel být převezen do nemocnice
k ošetření.
- mk -

zz S čím přišel nový vlastník
společnosti NATIVEL?
Hlavně s novými obchodními příležitostmi týkající se silikonových dílů, takže již nejsme
zcela závislí na automobilovém
průmyslu, a vyrábíme pro jiná
odvětví průmyslu.
zz Jak na vás dolehla pandemie koronaviru?
Pandemie koronaviru na nás
měla nemalý dopad, protože stále ve velké míře vyrábíme díly do aut a automobilky
v té době své výrobní provozy
postupně uzavíraly. Zakázky
nám od dubna do června výrazně klesly.
zz Museli jste část zaměstnanců propustit?
Ne, téměř všechny zaměstnance se nám podařilo udržet. Využili jsme státní podporu zvanou kurzarbeit, a během
července se zakázky začaly opět
vracet do normálu. V současné
době, kdy jsou letní dovolené,
máme nedostatek lidí a děláme nábor nových pracovníků.
zz Rýsují se do budoucna
nějaké nové projekty?
Ano, v letošním čtvrtém
kvartálu bychom měli začít pracovat na jednom poměrně velkém projektu a k jeho realizaci budeme potřebovat dalších
osm či deset lidí.
zz Sídlíte a vyrábíte na Stochově. Jak byste hodnotil komunikaci s čelními představiteli města?
Musím říci, že s městem
a jeho čelními představiteli
jsme vždy komunikovali bez
problémů, a myslím, že naše
vztahy jsou korektní a velmi
dobré.
Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta

FOTO LIBOR POŠTA

Jednou z nejvýznamnějších stochovských firem je společnost NATIVEL s.r.o., jejíž sídlo a výrobní prostory se nalézají
na výjezdu ze Stochova do městské části Honice, po levé straně této komunikace. S jedním z jednatelů společnosti – Jaroslavem Jedličkou, jsem hovořil jak o stávajících výrobních aktivitách firmy, tak i o výhledech společnosti do blízké či vzdálenější budoucnosti.

Stalo se před sto lety
 Obec Stochov v únoru
1920 povolila občanovi Václavu Šindelářovi postavit plot
u svého domku s těmito podmínkami: „Plot musí být slušně upraven, zřízen v něm vjezd
a na rozkaz obce kdykoliv jej
odstranit. Dále se nesmí na plot
nic věšet jako prádlo apod.
a při odstěhování za přijatelnou cenu zachovati“.
 Zastupitelstvo obce Stochov v květnu 1920 zamítlo
stavbu rozvodné elektrické sítě
od firmy Kolben a spol., která
měla stát 95.000 Kčs. Deset zastupitelů bylo proti, pouze jeden pro. Zároveň se s devíti
okolními obcemi domluvili, že
vodivý drát na tyto sítě zakoupí
dohromady, aby získali množstevní slevu. Přestože byl prodáván za 80 Kčs/kg, byli schopni se spolu dostat na 40 Kčs/kg.
 Obec Stochov podala
v létě 1920 nadřízeným orgánům žádost, aby se místní železniční stanice přejmenovala
s názvu „Lány“ na „Stochov“.
 Občané, kteří chodili „pod
Dub pro vodu“ byli v srpnu
1920 vyzváni, aby šetrně nakládali s pumpou a celým zařízením, jinak budou muset škodu
nahradit.
Jiří Červenka

Minipříběhy
Děsivá smrt
místního hrobníka
Dne 3. října 1936 byl smrtelně zraněn místní hrobník 62letý
Václav Sadílek. Toho dne jel
s vlastním povozem, na kterém
měl naloženou krmnou řepu,
po cestě od Nového Strašecí.
Ve Stochově pod statky p. Zelenky čp. 16 se mu uhnula kravka, zapřažená ve voze, ve značném spádu doleva kolem obecního domku. Pan Sadílek při pokusu zabrzdit povoz vypadl před
hostincem „U Slovanské lípy“ ze
sedadla před přední kolo vozu,
kterým byl po zemi smýkán až
před obchod Aloise Stádníka.
Po převozu automobilem Červeného kříže do kladenské nemocnice bylo zjištěno, že utrpěl
vážná vnitřní zranění, kterým
po dvou dnech 5. října podlehl.
Václav Sadílek se narodil 26.
ledna 1874 svobodné matce Josefě Sadílkové ve Dříni. Dne 27.
února 1900 se na Stochově oženil s 20letou Marií Náprstkovou
z Kačice čp. 48, která ale pocházela z Tuchlovic čp. 3. Celý život až do roku 1934 byl horníkem. Na stochovském hřbitově
dělal hrobníka. Jiří Červenka
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MAS SVATOVÁCLAVSKO PŘINESLO DO ÚZEMÍ PŘES 35 MILIONŮ KORUN

Na základě schválené strategie vyhlásila MAS Svatováclavsko téměř dvacítku výzev, v nichž žadatelům na svém území
v období (2013 – 2020) umožnila čerpat prostředky z následujících programů, tj. z: Integrovaného regionálního operačního programu (17.508,00 tis. Kč), Programu rozvoje venkova (5.354,36 tis. Kč), Operačního programu Zaměstnanost
(8.123,25 tis. Kč) a Operačního programu Životní prostředí
(6.666,00 tis. Kč).
V IROP byly v území podpořeny tyto subjekty:
Pět obcí získalo podporu
na investice do komunikací/
chodníků, z nichž všechny již
byly realizovány a jejich výdaje proplaceny.
Dvě základní školy (v Kačici
a Kamenných Žehrovicích) získaly prostředky na vybudování odborných učeben. Projekt
v Kamenných Žehrovicích byl
dokončen na jaře tohoto roku,
projekt v obci Kačice je v počátku realizace.
Jedna střední škola (SŠSaŘ)
získala podporu na vybudování odborné učebny pro studenty v oboru instalatér. Učebny budou dokončeny do prosince 2020.
HZS v Lánech získal v roce
2018 nové vybavení pro zásahy (nejen) v území MAS
ve výši cca 300 tis. Kč. Aktuálně má obec schválenu podporu téměř 2,8 mil. Kč na celkem
8milionovou rekonstrukci hasičské zbrojnice.
V Programu rozvoje venkova
se podařilo MAS v letech 2017
– 2019 vyhlásit celkem 4 vý-

zvy na podporu zemědělských
a nezemědělských podnikatelů. Z prostředků alokovovaných pro zemědělce v území
MAS se celkem čtyřem žadatelům podařilo pořídit dva nové
zemědělské traktory, hrnkovací stroj, rozmetadlo hnoje a cisternu na vodu. Podpora v nezemědělském podnikání byla též
velmi rozmanitá. Již proplaceny
byly projekty zaměřené na pořízení vybavení pro zajímavé
spektrum podnikatelských činností (např. tiskárna, vestavěný
chladící box, speciální software
a počítač, přívěsný vozík, šikmý stavební výtah ad.). Další
projekty jsou v realizaci a taktéž umožní žadatelům rozšířit
a zkvalitnit jejich služby.
Prostředky ve výši cca 2 mil
Kč, které nebyly využity žadateli v zemědělských a nezemědělských činnostech, budou využity na podporu infrastruktury pro kulturu a spolkovou
činnost. Výzva bude vyhlášena
v červnu tohoto roku.
V Operačním programu
Zaměstnanost se prostředky
po nutných změnách koncen-

trovaly na podporu příměst- O tyto prostředky úspěšně za- šlo ke zlepšení dopravní infraských táborů a školních klubů. žádaly dvě obce, a to Kamen- struktury a zvýšení bezpečŽadatelé v rámci 4 výzev MAS né Žehrovice (necelé 2 mil. Kč nosti zejména chodců ve všech
zajistili nabídku těchto aktivit podpora z celkem 3 milionů Kč 5 obcích MAS, zvýšila se kvave všech obcích MAS. V rám- na revitalizaci zeleně v intravi- lita vybavení pro zásahy HZS
ci projektu byly též zakoupeny lánu obce) a Kačice (2 mil. Kč a dojde též ke zkvalitnění jejich zázemí v objektu
zajímavé pomůcky
HZS, dojde ke zleppro děti, umožňušení životního projící kvalitní a aktivstředí a mikroklimaní vyžití. Do těchto
tu ve dvou z pěti obcí
aktivit je v území
MAS, byla a je zabezMAS nakonec alopečena nabídka akkováno všech cca
tivního a kvalitního
8 mil. Kč podpory.
trávení volného času
Původně byla část
dětí a mládeže v době
prostředků určena
školních prázdnin,
na podporu asisa to ve všech obcích
tenta prevence kriMAS a s různým teminality a sociálních služeb, avšak Rekonstrukce návsi Čelechovice (II. etapa, 2017), matickým zaměřením, bylo pořízení
tyto projekty neby- která byla podpořena z MAS Svatováclavsko, z.s.
vybavení pro aktivní
lo možné z rozličných důvodů realizovat (u APZ podpora z celkových 2,5 mil. a kvalitní trávení volného času
byla podpora ze strany ŘO Kč výdajů na vytvoření nové- dětí a mládeže, drobní podnizkrácena na zcela neefektivní ho krajinného prvku v rámci katelé v zemědělství i dalších
činnostech získali nové vybaúroveň, projekt v oblasti soci- biokoridoru 1111).
Realizace strategie, tj. jak vení pro svou podnikatelskou
álních služeb se setkal s nedostatečnou podporou na úrovni příslušné aktivity MAS, tak činnost, zvýšení kvality jejich
projektová aktivita žadatelů služeb, zvýšení výnosů z činStředočeského kraje).
MAS v roce 2018 přidala v území, umožnila alokovat nosti atd.
Ing. Petra Chvatíková, manado své Strategie 10 mil. Kč alo- do území více než 35 mil. Kč.
kaci z OP Životní prostředí. Díky těmto prostředkům: do- žerka MAS Svatováclavsko, z.s.

POJĎTE DĚLAT NOVINY S NÁMI

Chtěli byste se podílet na vytváření Stochovských listů?
Sháníme externí redaktory
a dopisovatele, které by lákalo psát o místním dění (aktuální události, rozhovory, kultura, sport).
Chtěli byste, abychom do novin zpracovali konkrétní téma
či nějakou událost? Zavolejte
nám to nebo napište.
Přihodila se Vám ve Stochově nějaká zvláštní událost, se
kterou byste se chtěli podělit s ostatními čtenáři? Napište nám o ní, rádi ji zveřejníme
v rubrice „Nad dopisy čtenářů.“
Rádi fotíte, kreslíte místní přírodu či život ve městě.
Pochlubte se nám s Vaším fo-

tem či kresbou, a pokud bude
dobrá, zveřejníme ji na stránkách Stochovských listů.
Máte doma jakékoliv staré
fotografie ze Stochova? Pokud
ano, budeme rádi, když se o ně
budeme moci podělit s ostatními čtenáři.
Vzpomínky, blahopřání či
poděkování budeme zveřejňovat zdarma. Soukromou
řádkovou inzerci lze podávat

za 60 Kč/inzerát (do 150 zn.
včetně mezer).
Kontaktovat nás můžete telefonicky na č. 313 572 113, mobilu 602 394 532, osobně na adrese naší redakce: Stochovské listy,
Havlíčkova 1155, Nové Strašecí,
či e-mailem: gelton@gelton.cz.
Příspěvky můžete odevzdávat
v naší redakci, i na městském
úřadě. Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.
Redakce

PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ KEMP
Tenisový klub Stochov, z.s.
ve dnech 6. – 10. července
uspořádal „Příměstský tenisový kemp 2020“ na domácích stochovských tenisových
dvorcích jako náhradu za Me-

Účastníci Příměstského tenisového kempu.

zinárodní tenisový kemp v italském Lignanu.
Příměstského tenisového
kempu se zúčastnilo 10 dětí (6
chlapců a 4 dívky) ve věku od 9
do 14 let. Za krásného počasí
jsme kemp zaměřili na aktivní tenisový trénink pro zdokonalení hráčských dovedností. Ve středu 8. července
jsme vyjeli na celodenní cyklovýlet do Malých Kyšic, kdy
jsme s dětmi ujeli celých 47 km
po vyznačených cyklostezkách.
Ve čtvrtek 9. července jsme se
s chlapci zúčastnili celostátního turnaje starších žáků ve Slaném. V pátek pak následoval
turnaj všech účastníků kempu.
Všichni účastníci na závěr obdrželi klubový ručník s logem.
Roman Klusák, prezident klubu
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Nad dopisy čtenářů

STO DVACET DĚTÍ SI UŽÍVALO LÉTO NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

Příprava pestrého programu
a především celotáborové hry
probíhá již od podzimu. Tématem té letošní bylo Star Wars
v galaxii Vysočina. Parťáci si
z domova přivezli rozličné kostýmy a výbavu pro hvězdné války, hned po příjezdu celotáborová hra vypukla. Děti měly atraktivní program – sport, koupání,
věnovaly se pohybovým a intelektovým aktivitám. Rodiče byli
na webových stránkách tábora
denně informováni, o tom co
děti dělaly. Pořadatelé na webu
denně aktualizovali fotografie
Účastníci letošního tábora Parťáci.
a videa z dění tábora.
„Nejdůležitější pro mne
Tento zajímavý tábor si užía všechny oddílové vedoucí valo i dvacet dětí ze Stochova. KLUBOVNU NEUSTÁLE ZLEPŠUJEME
Ani karanténní doba nás ne- byly bychom to my, ženy, kdyjsou spokojení táborníci a velP.S.: Webové stránky tábora
mi nás těší pochvalné reakce najdete na: www.tabor-parta- zastavila. Aby nám nebylo smut- bychom si nevymyslely další
rodičů“ glosuje Petr Paták.
ci.cz
- jč - no, místo dětí jsme klubovnu za- zlepšení. Povolaly jsme tedy
plnili materiálem a řemeslníky. naše muže a společnými silaNEOHROŽENÍ TÁBORNÍCI ZACHRAŇOVALI INDIÁNY Již dlouho jsme plánovali vy- mi jsme položili nový koberec
V první polovině letních Ribanou nás přišel varovat. Po- ního obřadu toto kouzlo navráprázdnin jsme uspořádali ka- svátný totem ve vesnici byl pro- tit na své místo.
Během nevídaného dobromarádský příměstský tábor. klet, vymizely mu všechny rytidružství jsme se naučili lovit,
stopovat, vyrábět si osobní totemy, čelenky, vaky aj. Děti spolu soutěžily a užívaly si dobré
nálady. Podívali jsme se společně také do IQ Parku nebo
na Trilobití stezku. Všichni
se báječně bavili a především
– dokázali jsme to! Všechny
kmeny spolupracovaly a spoKlubovna má nový kabát.
lečnými silami jsme obnovili
totem a zachránili indiánskou měnit elektřinu za lépe funkč- do velké herny. Jestli jste zvěpopulaci.
ní, bezpečnější. Děkujeme firmě daví, jak nyní klubovna vypaDěkuji všem za krásný tábor Elektro Zourek, která pro nás dá, přijďte se v září podívat, ať
a budu se těšit na další napínavé rekonstrukci provedla a městu už na kroužek, na nějakou z nadobrodružství na srpnovém tá- Stochov za finanční příspěvek. šich akcí anebo třeba jen tak,
boře – Cestovatelé časem.
Vše dopadlo na jedničku stačí oslovit kteroukoliv z nás.
Účastníci Indiánského tábora.
Lucie Gombitová, a my se můžeme pyšnit komZuzka Lochmanová,
Kamarádi Stochov pletně novou elektřinou. A neTéma bylo jasné – Indiáni. Naše ny a kouzla. Pokud stateční inKamarádi Stochov
celotáborová hra nás proměnila diáni nezachrání totem, všichni
v indiánské kmeny na pokraji indiáni na světě budou zatraceobrovské zkázy. Sám Velký Ma- ni. A tak jsme každý den tábonitou (v podání pana starosty ra museli najít část ztraceného
Na konci července se z naší vání vesmírem a také prokáza- přišel sám Tony Stark. Jako odIng. Romana Foršta) s dcerou kouzla totemu a pomocí rituál- klubovny stala základna super- ly, že mají velkou duševní i fy- měnu získali nejen dobrý pohrdinů z celého vesmíru. Zrád- zickou sílu. Lepší zachránce si cit ze záchrany světa, nové kamarády a silné zážitky, ale také
ný padouch chtěl zničit většinu nedovedu představit.
existujícího života. Dvaadvacet
Poslední den jsme byli znave- poklad, který byl ukryt ve strotáborníků s vedoucími se roz- ni z dalekých putování. Konec ji času.
Kristýna Hejzlarová,
hodli, že musí zasáhnout a po- světa se ale blížil a nám pořád
máhali superhrdinům nalézt scházel poslední kámen a klíč
Kamarádi Stochov
šest kamenů nekonečna, kte- od stroje času, kterým jsme
ré mohly zachránit životy lidí měli kameny odeslat na bezPříští číslo
a dalších existencí ve vesmíru. pečné místo. Po nalezení onoStochovských
listů
Honba za kameny nás za- ho kamene jsme z posledních
vyjde:
vedla do peruckého zámku, sil došli až k modřínu u jednona zříceninu Jenčov, do zábav- ho ze stochovských domů. Na5. listopadu 2020
ního parku Mirakulum, ale také štěstí o klíči věděl jeden superdo planetária a na vesmírnou hrdina, který se z domu vynořil
Uzávěrka
výstavu. Každý den děti získá- a pomohl našim dobrodruhům
příštího čísla:
valy nové dovednosti, trénovaly s hledáním.
vzájemnou spolupráci, dozvěNakonec se dětem podařilo
20.
října 2020
Společné foto Vesmírného tábora. Petra Nováková Štěpánková
děly se nové informace o cesto- svět zachránit, poděkovat jim
FOTO LUCIE GOMBITOVÁ

NAŠI HRDINOVÉ ZACHRÁNILI VESMÍR

FOTO PETRA NOVÁKOVÁ ŠTĚPÁNKOVÁ

Velmi diskutovaným tématem v letošním roce bylo pořádání letních dětských táborů. Jejich pořadatelé řešili, zda
letošní ročník v koronavirové
době realizovat. Každoročně
ho pořádá i tábor Parťáci, kterému se podařilo, i přes nastalou pandemii, ho uskutečnit i letos.
Hlavní vedoucí tábora Parťáci Petr Paták k tomu říká:,
Na základě komunikace s Krajskou hygienickou stanicí v Jihlavě a majitelem areálu rekreačního střediska Želivka jsme
přijali soubor doporučených
opatření a s téměř 120 dětmi
jsme na tábor odjeli. Pokračujeme tak v mnohaleté tradici 14
denních pobytů v krásném prostředí nedaleko Pelhřimova.“
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PŘED 11 STOLETÍMI BYL NA STOCHOVĚ
VYSAZEN PAMÁTNÝ DUB SV. VÁCLAVA

KRESBA LADISLAV OPLT

Podle pověsti se na Stochově počátkem 10. století narodil hlavní patron českého národa sv. Václav. V upomínku na Václavovo narození pravděpodobně v roce 907
zde měla na tehdejším hradišti vysadit jeho babička kněžna Ludmila dub, který dodnes stojí, i když část kmene je již odumřelá, poblíž místního kostela. Aby se dobře ujal, zalévali ho vodou, v níž chůvy koupaly malého knížete. Traduje se, že žaludy z něj přináší velké štěstí, a proto byly v minulosti zasazovány do drahých kovů
a nošeny jako šperk. Rovněž se z nich dělaly růžence. Kůry z dubu zase užívali místní jako léku proti bolení zubů. Tisíciletý památný dub se od pradávna těšil velké
úcty a těší se jí dodnes. Jedná se o největší symbol města Stochova, proto jsme ho také umístili do hlavičky Stochovských listů.
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O VLÁSEK UNIKL JISTÉ SMRTI

FOTO JIŘÍ SKÁLA

v roce 1986 do invalidního důchodu, tak jsem bral 7 000 korun čistého měsíčně, to už jsem
tam ale dělal šéfa, důchod jsem
měl 3 600 Kčs. V roce 1968 se
začalo pracovat v dole prostřednictvím kombajnů, a to
už byla úplně jiná práce, a také
za více peněz.
zz Pracovali jste tam i s vězni?
Ano, ale pod zemí se to nerozlišovalo, kdo je civil a kdo
vězeň. Museli jsme všichni
havíři držet při sobě. Já jsem
s žádným vězněm neměl problémy. Byli tam, co já vím, trestaní se sazbou do deseti let.
zz Píše se rok 1960, vy již
dva roky pracujete jako horník na dole Nosek. Stalo se
tam v této době nějaké neštěstí?
Ne, žádné, úrazů tam sice
bylo dost, ale nic vážného. Ti
staří havíři si všechno hlídali,
a hlídali i nás, mladý, abychom
si neublížili. Byli to, musím
říct, chytří, klidní
a obětaví lidé. Vůbec nás nechtěli pustit na předek, aby na nás
něco nespadlo,
mě to v té době
až štvalo, protože jsem si myslel, že mám na to
sílu jako oni. Můj
starší parťák byl
nějaký pan Šíma,
bylo mu asi padesát let a vždycky říkal: „Já budu
házet uhlí a ty
si sedni a čum,
máš zdravý oči,
tak koukej, jestli se nahoře něco
neděje, ať na nás
něco nespadne.“
� Po dvou lePomník obětem důlního neštěstí, který se
tech
Vaší pránalézá v hornickém skanzenu Mayrau
ce v dole nadeve Vinařicích.
šel onen tragicTo jsem si nechal vytetovat ký den – pátek 23. září. Co si
na vojně v roce 1957, byl jsem z toho vybavujete?
Já měl v ten den noční. Namladej kluk, no... Ještě jsem si
chtěl něco vytetovat na prsa, ale stoupil jsem ve čtvrtek v deset večer s tím, že si směnu
už jsem to nestihl.
zz Kolik tehdy v tom roce protáhneme a skončíme v pá1960 horníci vydělávali?
tek odpoledne. Přes noc jsme
Řeknu Vám, že to byla bída. si připravovali práci, abychom
Nejvíce brali ti, co byli zařaze- ráno mohli začít rubat. V půl
ni do osmé třidy a ti brali 124 páté ráno jsme měli práci hoKčs na den. Tam se ale dostali tovou, a tak jsem si šel lehnout
pouze ti, co pracovali na před- do maštale. Dříve tam (pozn.
ku, co rubali uhlí. Teprve až red.: ještě v padesátých letech)
v dalších letech se začaly platy totiž pracovali s horníky i koně,
horníků zvedat. Když jsem šel a ty stáje tam po nich zůstaly.

A v těch bývalých maštalích
bylo teplo, a tak jsem se tam
natáhl a usnul. A když jsem
se po chvíli probudil, byla mi
hrozná zima. Začal jsem běhat
po chodbách, abych se zahřál,
nakonec jsem si řekl, že v té
zimě nebudu čekat do sedmi

mě, abych jim je identifikoval.
Všechny jsem poznal, i když jejich obličeje byly v nenormálním stavu.
zz V jakém nenormálním
stavu?
Měli modré obličeje a ústa
byla pokryta pěnou. Jednalo se

Záchranáři ZBZS Dolu Ronna zasahují při důlním neštěstí
na Dole Nosek, ke kterému došlo 29. září 1960. Zleva: p.p. Jaroš, Stránský, Rak, Lukášek a Štípek.
hodin na ranní směnu a půjdu raději domů. Šel se mnou
i jeden můj parťák, který řekl,
že půjde se mnou také. Zůstali tam tři lidi – obrštajgr Josef
Sklenář ze Slovanky, Václav Šatinský z Tuchlovic a Bohumil
Bílek ze Stochova, který se sem
přistěhoval z Prahy. Všichni tři
byli za pár hodin mrtví. Zemřeli jako první. Kdybych tam býval zůstal, zemřel bych s nimi...
zz Jaké byly Vaše další kroky
poté, co jste vyfáral?
Na Nosku jsem se ještě nasnídal a šel jsem domů na svobodárku, která se nacházela na Stochově čp. 215. Když
jsem přišel domů, šel jsem hned
spát. Kolem desáté hodiny mě
však vzbudil hluk a pobíhající
lidi. Ptal jsem se jich, co se děje
a dozvěděl jsem se, že v dole
něco bouchlo a že jsou tam
mrtví. Já si povídám, tam přece
nemá co bouchnout, sice se tam
nacházel metan, ale v minimální míře. Sedl jsem tedy na svou
motorku a jel na Nosek. Kolem
jedenácté jsem vyjel a na křižovatce nad Noskem mě zastavili
policajti, už to tam bylo uzavřený. Viděl jsem přijíždět sanitky
a ze Slovenska, z Handlové, tam
dorazili záchranáři.
zz Dostal jste se tam?
Tam mě už znali, takže mě
vzali rovnou na zdravotní středisko, kde v chodbě leželo asi
dvanáct těl mrtvých horníků, včetně mých parťáků. Další tahali z podzemí. Požádali

o následek otravy kysličníkem
uhelnatým. Byl to pro mě jeden z nejhorších zážitků v životě. Vždyť před pár hodinami to
byli ještě mladí, svěží a čilí lidé.
V životě jsem neviděl mrtvého
člověka a teď tam leželo tolik
mých mrtvých kamarádů.
zz A vy jste je všechny znal
osobně?
Ano, vždyť jsme byli jedna
brigáda – 1. brigáda socialistické práce (BSP), jejím zakládajícím členem v roce 1958

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU JOSEFA LUKÁŠKA

Dokončení ze strany 5
zz A po několika měsících
jste tam nastoupil... Jak na to
vzpomínáte?
Ze začátku to bylo těžký, hodně těžký, ale po nějaké době
jsem si zvykl. Těžká práce mi
ale nevadila. Byl jsem zdravý mladý kluk, a tak jsem si
řekl, že takovouto práci bych
mohl taky dělat. V dole není
nic zadarmo, na všechno musíte dávat pozor, protože je tam
spousta nebezpečí. Když jsme
sjeli klecí do šachty, tak jsme
museli jít ještě kilometr a půl,
než jsme přišli na své pracoviště. To bylo půl hodiny tam
a potom půl hodiny zpátky. Ty
cesty byly hrozně nerovný, šli
jsme z kopce do kopce. Později jsme už většinou jezdili vláčkem, záleželo, o jaké pracoviště se jednalo.
zz Říká se, že horníci jsou
tvrdí chlapi. To větší tetování na Vaších rukách o něčem
vypovídá?

do vozu a hadičkou si pouštěl
do pusy vzduch. Záchranáři ho
tam našli sice až odpoledne, ale
zato živého.
zz Kolik bylo Vašim parťákům, kteří zůstali pod zemí?
Bohoušovi Bílkovi, který byl
ženatý, a snad čekali s manželkou dítě, bylo kolem třiceti.
Venca Šatínský byl svobodný
a měl přes třicet let. Obrštajgrovi Sklenářovi bylo něco kolem padesátky.
zz Kolik horníků bylo zraněno?
Hodně, někteří dostali v nemocnici čtyři až pět infúzí krve.
Řada jich potom během tří,
čtyř let následkem této otravy
zemřela. A to jim bylo třicet,
třicet pět let.
zz Kdo byl podle Vás zodpovědný za tuto tragédii?
To si neodvážím hodnotit,
ale jedna věc je jasná, byl tam
neuvěřitelný nepořádek v maskách. Havíři je s sebou do dolu
vůbec nenosili. Masky byly uloženy ve skladu pod zemí a ani
jich nebyl dostatek. Vůbec nevěděli, jak se nasazují, nevěděli
o nich vůbec nic. Takže potom,
když si dodané masky měli
nasadit, tak ani nevěděli jak.
Po této tragédii jsme je museli
všichni nosit s sebou.
zz Pokud by masky měli
a uměli si je správně nasadit,
tak si myslíte, že by nemuseli
být žádné oběti na životech?
Tak určitě by jich nezemřelo tolik.

Odbočka na šachtu ze silnice Praha – Karlovy Vary v době, kdy
se Důl Nosek jmenoval Důl Tuchlovice.
byl horník Jaroslav Kníže, který zůstal mezi mrtvými. Jeho
syn Jaroslav, který se zachránil,
potom dělal na Nosku předsedu KSČ.
zz Jak dopadli vězni, kteří v té době pracovali v dole?
Vězni přežili snad všichni.
Těm se podařilo této katastrofě čelit nejlépe. Byl tam mezi
nimi takový ramenatý snědý
Slovák, který, aby se zachránil,
dostal skvělý nápad. Zalezl si

zz Jak si vysvětlujete, že Vaši
parťáci zemřeli jako první?
Náš předák Jindra Nepil mi
řekl, že to snad bylo proto, že
byli po noční směně, a ta těla
byla utahaná a už neměla sílu
vzdorovat.
zz Přemýšlel jste o tom, proč
jste měl tehdy takové štěstí?
Přemýšlet můžete, ale na nic
nepřijdete. Měl jsem velkou
kliku, asi mám dobrého anděla strážného.
Jiří Červenka
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Vážení občané,
firma ITES spol. s r.o., jako dodavatel tepla pro vytápění
a ohřev vody pro Vaše domácnosti, byla nucena na jaře tohoto roku přijmout poměrně zásadní opatření a realizovat velké množství
změn, které směřovaly k tomu, aby po dobu koronavirové krize nebyla
ohrožena výroba a dodávka tepla.
Po rozvolňujících opatřeních, která následovala, se v současné době, díky
eskalujícímu počtu osob nakažených nemocí Covid 19, vracíme ve všech
provozech naší firmy ke zpřísněnému režimu, kterým se snažíme minimalizovat riziko nákazy našich zaměstnanců. Cílem tohoto opatření je
především ochránit zdraví pracovníků, ale rovněž nemocí a případnou
karanténou neohrozit výrobu a dodávku tepla, což by s nadcházejícím
podzimem bylo velmi nepříjemné. V našich provozech věnujeme maximální pozornost desinfekci, používáme ochranné prostředky a minimalizujeme styk s cizími osobami.

Dovolil bych si Vás proto, s nadcházející topnou sezonou, požádat, abyste v případě hlášení závad, poruch, nebo jiných požadavků využívali telefonickou nebo mailovou komunikaci a osobní styk s pracovníky obsluhy a údržby provozu Stochov omezili
na nezbytné případy.

Kontakty ITES spol. s r.o., provoz Stochov:
vedoucí provozu:
tel.: 312 651 337, mobil: 603 442 746,
e-mail: d2-stochov@seznam.cz
dispečink Stochov:
tel.: 312 651 395, mobil: 605 226 299,
e-mail: ites-stoch@volny.cz
Ladislav Foubík, vedoucí provozu ITES spol. s r.o.

rezervace vstupenek tel.724 929 698 , email kulturastochov@seznam.cz

OLGA LOUNOVÁ
s kapelou
Dům kultury Stochov
15. září 2020 od 19:00
Vstupné: 390,-

.

REZERVACE VSTUPENEK NA EMAILU KULTURASTOCHOV@SEZNAM.CZ
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Program našeho kina najdete na internetové adrese: www.kulturastochov.cz

Středa 2.září 2020 v 19,00 hodin

3 BOBULE

Premiéra české letní komedie je volným pokračováním z prostředí prosluněných
moravských vinic. Třetí pokračování kultovní komedie.
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer a další..
Vstupné : 100 Kč, 100 minut, mládeži přístupno

Pátek 4.září 2020 v 17,00 hodin

HURÁ DO DŽUNGLE

Premiéra animované komedie Mariciusu. V džungli přistál mimozemšťan!
Vesmírný nešika nutně potřebuje pomoc … Okouzlující dobrodružná komedie.
Vstupné : 120 Kč, 88 minut, mládeži přístupno, česky mluveno

Neděle 6.září 2020 v 19,00 hodin

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

Premiéra české komedie. Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život.
Otázka je, jak … Hrají : Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík,
Markéta Hrubešová, Leoš Noha, Ondřej Pavelka a další.
Vstupné : 130 Kč, 99 minut, mládeži přístupno

Úterý 8.září 2020 v 19,00 hodin

AVA : BEZ SOUCITU

Premiéra francouzského akčního kriminálního thrilleru. Elitní nájemná vražedkyně
je sexy, smrtonosná. Ale najednou je na mušce svých bývalých kolegů.
Vstupné : 120 Kč, 96 minut, mládeži nepřístupno, české titulky

Dům kultury Stochov
29. října 2020 od 19:00
Vstupné: 250,-

Čtvrtek 10.září 2020 v 19,00 hodin

HAVEL

Premiéra českého životopisného drama přináší příběh jedné z nejvýznačnějších osob
naší historie. Co byste obětovali pro pravdu a lásku?
Hrají : V. Dvořák, A. Geislerová, M. Hofman, B. Seidlová, J. Bartoška a další
Vstupné : 120 Kč, 100 minut, mládeži přístupno

Pondělí 14.září 2020 v 17,00 hodin

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

Premiéra americké animované komedie je náloží dobré nálady. Všechny trable
světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním.
Vstupné : 110 Kč, 91 minut, mládeži přístupno, česky mluveno

Středa 16.září 2020 v 19,00 hodin

ŠARLATÁN

Premiéra životopisného drama ČR, Irska, Polska a SR je skutečným příběhem
výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. Hrají : I. Trojan,
J. Trojan, J. Pokorná, M.Myšička, M. Hanuš, J. Budař a další.
Vstupné : 130 Kč, 118 minut, mládeži přístupno

Neděle 20.září 2020 v 17,00 hodin

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Premiéra české fantasy pohádky o mocné kletbě, velké odvaze a čistém srdci.
Kletba se má naplnit v den dvacátých narozenin princezny, ale …
Hrají: Natalia Germani, E. Křenková, M. Lambora, M. Dejdar, M.Písařík a další
Vstupné : 130 Kč, 115 minut,mládeži přístupno

Úterý 22.září 2020 v 19,00 hodin

TENET

Premiéra akčního thrilleru USA a Velké Británie je drama v temném světě mezinárodní špionáže.
Tenet bojuje o záchranu celého světa. V hlavní roli J.D.Washington.
Vstupné : 140 Kč, 150 minut, české titulky, mládeži nepřístupno !

Čtvrtek 24.září 2020 v 19,00 hodin

ŽENSKÁ POMSTA

Premiéra české komedie o tom, že je lepší pomsta, než posezení u psychoterapeuta.
Nevěrné manžele čeká skutečné peklo na zemi.
Hrají: Mahulena Bočanová, Eva Vejmělková, Jana Paulová, Miroslav Etzler a další.
Vstupné : 130 Kč, 88 minut, mládeži přístupno

Úterý 29.září 2020 v 19,00 hodin

V SÍTI +18

Vstupné předprodej: 250,-

Premiéra českého dokumentárního filmu je necenzurovanou verzí, která velmi
věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu.
Strhující drama tří hrdinek. Z lovců se postupně stávají lovení.
Vstupné : 100 Kč, 100 minut , Mládeži do 18 let nepřístupno!

Připravujeme na říjen 2020 :
PROBLÉMISSKY*NEJVYŠSÍ POCTA*KRYCÍ JMÉNO LEV*CASTING NA
LÁSKU*NOVÍ MUTANTI*KINGSMAN: PRVNÍ MISE*VELKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY*KŘUPAVÍ MAZLÍČCI*
Hrajeme v uvedené dny a hodiny. Všechny filmy jsou uváděny ve 2D.
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ZAKOUPENÉ VSTUPENKY
ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
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DŮM KULTURY STOCHOV
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Dům kultury Stochov / 23. 9. 2020 / 19h
Originální divadelní retrokomedie plná nadsázky
i nostalgie.
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NAVŠTIVTE NOVĚ VYTVOŘENÉ
PROSTORY SPORTOVNÍ HALY

POSILOVNA BYLA VYBAVENA MODERNÍMI

PROFESIONÁLNÍMI FITNESS STROJI
Kardio – zóna a posilovna je
dnes vybavena jen profesionálními fitness stroji. V kardio –
zóně můžete vyzkoušet 3× běžecké pásy, 2× eliptické a 2× veslovací trenažery, 1× stepper, 2×
recumbery. Dále jsou k dispozici posilovací doplňky na posílení svalstva dolních končetin
a posilování břišních svalů (balanční podložky, čočky, overbally, gymnastické míče, podložky
na cvičení, madla na kliky, závěsná hrazda apod.)
Přijďte si vyzkoušet nové
prostory. V ceně permanentky nebo jednorázového vstupu
můžete využívat kardio – zónu
i posilovnu současně bez časového omezení. Budeme se těšit
na Vaši návštěvu.
Na recepci sportovní haly
jsou k prodeji připraveny sportovní doplňky – fitness šejkry
na protein, barely, lahve na pití,
rukavice na cvičení, krabičky
na sportovní výživu atd. Ostatní sportovní doplňky prodáváme např. na florbal, squash, tenis, badminton.
(viz fotografie níže)

Ceník kardio – zóny + posilovny
pro veřejnost
akce 10 % na září 2020
jednorázový vstup
120 Kč
po slevě 108 Kč
měsíční permanentka
800 Kč
po slevě 720 Kč
půlroční permanentka
4 300 Kč
po slevě 3 870 Kč
Rozpis akcí ve Sportovní hale města
(víkendové akce od září do října 2020)
12.9.
Florbalový turnaj
Dynamis – muži
13.9.
Florbalový turnaj
Nové Strašecí – ženy
19.9.
Florbalový turnaj
Rakovník – muži
26.9.
Florbalový turnaj
Dynamis – muži
27.9.
Florbalový turnaj
Nové Strašecí – ženy
3.10.
Florbalový turnaj
Rakovník – děti
10.10.
Florbalový turnaj
Rakovník – děti
18.10.
Florbalový turnaj Baracudas Slaný – muži
24.10
Florbalový turnaj Baracudas Slaný – muži
25.10.
Florbalový turnaj
Rakovník – muži
28.10 – 30.10. Pozemní hokej, soustředění Sokol Kbely

AKTUALITY ZE SAMS:

 Instalovali jsme nově zavlažování na nohejbalových
kurtech ve sportovním areálu. Klienti SAMS se tak dočkali čerpadla, které usnadní
a zrychlí zejména postříkání

kurtů v letních měsících a celkovou údržbu hřiště.
 Ve spolupráci s odborem
investic a majetku města je naplánována oprava in-line dráhy,
kde se udělaly praskliny na povrchu. Oprava je důležitá, aby
nedošlo k dalšímu poškození.
 V letních měsících došlo k likvidaci vosího hnízda
ve spolupráci místních HZS
a technických služeb na dětském hřišti U Stadionu.
 Podařilo se dopadnout pachatele, který posprejoval většinu herních prvků na dětském
hřišti v Čelechovicích. Děkujeme veřejnosti za spolupráci.
 Ve sportovní hale proběhla v srpnu letní soustředění florbalových oddílů.
 Na dětském hřišti Vnitroblok F – G se opravil odbor-

nou firmou kolotoč a na dětském hřišti U Stadionu se odbornou firmou opravil sedák
lanovky.
 Na SAMS se nacházejí tyto
volné nebytové prostory: místnost po spinningu ve sportovní hale (hledáme fyzioterapeuta
ke spolupráci) a prostor 1.n.p.
TJ Baník Stochov. Více na tel.
723 193 956
 V Červnu proběhlo losování florbalu Středočeského
kraje v Praze. Zástupce SAMS
nabízel volné termíny víceúčelové haly sportovním oddílům
na hlavní sezónu. Podařilo se
obsadit téměř všechny volné víkendové termíny od září 2020
do dubna 2021.

Příjem
multisport karty
Ve sportovní hale města můžete využívat Multisport karty
na squash, badminton, bowling, plážový volejbal, nově
do kardio – zóny a posilovny.
Více informací na recepci sporBc. Michal Paták, DiS., tovní haly. Přijímáme i platební
vedoucí organizační složky karty a sodexo poukázky.
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NÁJEMNÉ V MĚSTSKÝCH BYTECH
SE DO PŘÍŠTÍCH VOLEB URČITĚ ZVYŠOVAT NEBUDE
O zvýšení nájemného, a to zí více stochovských obyvaTo ano, a když někteří staří či
starší lidé mají problémy s mo- celoplošně, v době, kdy se prak- tel a všichni splňují podmínbilitou, tak my jim umožňuje ticky každý člověk potýká s ná- ky pro přidělení konkrétnívyměnit si stávající byt za ně- sledky koronavirové pandemie, ho bytu?
jaký přístupnější, například neuvažujeme. Ale zateplením
Když se sejde více žádostí
nového bytového domu, kdy o nějaký byt, a všichni splňuv přízemí.
jí parametry pro
zz P ř e m ý š l í t e
přidělení takoo privatizaci alesvého bytu, tak to
poň části městskénemůžeme řešit
ho bytového fondu?
jinak, než veřejZatím ne, protoným losováním
že napříč politickým
na Radě města,
spektrem došlo k doaby to bylo sprahodě, že privatizace
vedlivé, a při tomměstského bytového
to losování je vedfondu do konce tohole výherce vylosoto volebního období
ván také náhradní
nepřichází v úvahu.
zz Jak jsou městnájemce.
ské byty nyní napl� Město vlastněné?
Na samotnou budovu Městského úřadu Stochov při- ní téměř 50 bytoTeď jsou téměř teklo z grantů EU více než 9 milionů Kč.
vých domů, které
postupně rekonvšechny byty obydlené, zaplněné, protože po zdra- člověk ušetří více za teplo, se struuje, včetně jejich zateplení. V jaké fázi jejich rekonžení hypoték nemají lidé tolik nájemné o něco navýší.
peněz a shánějí nějaké levnější
zz Jakým způsobem přidě- strukcí či zateplování se nyní
bydlení. A to se jim nabízí prá- lujete městské byty?
nacházíte?
V současné době máme zrevě v obecních bytech, v kterých
Když se na Stochově uvolní
platí nájem a služby. A i z toho- nějaké byty, tak je na základě konstruovány a zatepleny více
to důvodu neuvažujeme o pri- výběrového řízení odsouhla- než dvě třetiny našich bytových
vatizaci městského bytového seného radou města nabízíme domů a předpokládáme, že něfondu, jako takového, protože jednak Stochovákům, kteří mu- kdy v první polovině příštího
peníze vybrané od lidí v podo- sejí mít tři roky trvalého pobytu volebního období bychom měli
bě nájmu jim město vrací tím, na Stochově, a potom i cizím, mít zrekonstruovány a zatepleže zateplujeme bytové domy kteří musejí „projít“ přes rea- ny všechny naše bytové domy.
a zkvalitňujeme jejich bydlení litního makléře, s kterým má Co se týče barev a odstínů noa prostředí.
město smlouvu, ale finální slo- vých fasád, tak ty vybíráme tak,
zz Neuvažujete o zvýšení vo má vždy Rada města, proto- aby se do daného prostředí hodily a ladily s barvami na okolnájemného, které je v porov- že byty jsou městské.
nání s jinými městy v okolí
zz Jak postupujete v přípa- ních domech. A myslím, že se
suverénně nejnižší?
dě, když o jeden byt se uchá- nám to docela daří.
FOTO LIBOR POŠTA

Dokončení ze strany 1
že i nadále se mohu ve stále
vysoké pozici významně podílet na dalším rozvoji Stochova,
což i dobíjí můj vnitřní workoholický akumulátor.
zz Do kompetencí místostarostky spadá především správa rozsáhlého bytového fondu. Co všechno tato práce
představuje, obnáší?
Já se samozřejmě nestarám
jen o bytový fond a nebytové
prostory, ale mám řadu dalších
povinností, včetně zastupování
pana starostu v době jeho nepřítomnosti. A co se týče samotného bytového fondu města Stochova, tak ten má na starosti vedoucí, paní Mansfeldová, a já veškeré její kroky a vůbec všechna důležitá rozhodnutí zaštiťuji jako místostarostka.
zz Kolik bytů je nyní v majetku města a v jakém jsou
stavu?
V majetku města je nyní
zhruba 1390 bytů, a myslím
si, že jsou v poměrně dobrém
stavu, a protože z velké části se
nalézají ve zděných bytových
domech, tak kvalita bydlení je
v nich určitě lepší, než v panelových domech, v kterých je
všechno slyšet.
zz Bytové domy na velkém
stochovském sídlišti ale nejsou opatřeny výtahy, a protože je v převážné míře obývají
starší lidé, tak je to asi někdy
problém...

Z ateplováním bytových
domů ve vlastnictví města Stochova také snižujeme náklady
na teplo, čímž nájemníci ušetří nemalé peníze. Na zateplení
domů se nám podařilo sehnat
finanční prostředky z grantů
Evropské unie, a v letech 2017
až 2019 jsme tímto způsobem
dokázali pro město získat téměř
17 milionů Kč, včetně budovy
městského úřadu.
zz Vraťme se ještě k Vašemu předchozímu působení
na stochovské radnici a také
v zastupitelstvu Středočeského kraje. Do křesla místostarostky jste usedla poprvé v roce 2006 a za dva roky
se stala krajskou zastupitelkou za sociální demokracii.
Jak jste tyto funkce dokázala
vůbec skloubit?
Práce místostarostky se s prací v zastupitelstvu Středočeského kraje dala skloubit celkem
dobře, a musím říci, že práce
v krajském zastupitelstvu a působení v jeho komisích a výborech, byla pro mě velkou školou,
ve které jsem načerpala řadu
zkušeností, poznatků, které
jsem pak mohla zúročit na stochovské radnici, a cítila jsem se
tak mnohem pevnější v kramflecích. Do zastupitelstva Středočeského kraje kandiduji i letos, ale samozřejmě, že město
Stochov je u mě na prvním místě.
Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta

Oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ustanovením § 27
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a podle
§ 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuji:
1) Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje a do 1/3
Senátu Parlamentu České republiky se konají se uskuteční
v pátek 2. října 2020 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu
3. října 2020 od 8.00 do 14.00
hodin.
2) Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č.
1 je místnost v čp. 187 v ul.
J. Šípka (Střední škola služeb a řemesel) pro voliče s trvalým pobytem v místní části
Honice (ulice J. Dundra (kromě
č.p. 408), Osvobození, V. Ulma-

na, V. Stádníka, Polní, Za kampeličkou, Na drahách, Na Americe,
Na Sedničkách, Ve skaličkách,
V srní, U topolu, Honické náměstí),
dále ve Stochově, ulice Osvobození, Vodárenská, Na dolíkách, B.
Němcové, Dlážděná, Nová, Družstevní, Lidická, Zahradní, U studánky, M. Majerové, M. Pujmanové, K. Lhotáka, J. Š. Baara, náměstí
U dubu a části ulic Švermova (čp.
102, 107, 111, 348, 349, 350, 418,
428-432, 449, 487, 508, 509), J. A.
Komenského (čp. 450, 466, 467)
a J.Šípka (čp. 32),
b) ve volebním okrsku č. 2 čp.
486 v ul. J. Šípka (foyer kina) je
místnost v pro voliče s trvalým
pobytem v sídlišti Stochov, ulice
Ve dvojdomkách, Sokolovská, Pionýru a části ulic J. A. Komenského
(čp. 210-213, 215, 217-219), Hornická (čp. 214, 227-229, 235-238),
Švermova (čp. 220-222, 244-248),
J. Šípka (čp. 187-197, 291-293),
c) ve volebním okrsku č. 3 je

místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka
(malý sál) pro voliče s trvalým
pobytem v sídlišti Stochov, ulice 9. května, Zborovská, Dukelská, Mírové náměstí a části ulic
Hornická (čp. 310-313, 315, 316),
Švermova (čp. 274-276), J. Šípka
(čp. 320-322, 486),
d) ve volebním okrsku č. 4 je
místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro
voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice Školní a části ulic
Hornická (čp. 329, 330, 338-343,
384 – 386), Švermova (čp. 331334), J. Šípka (čp. 323-325, 371373), U stadionu (čp. 344 -346,
374 -383, 490), J. Dundra čp. 408
e) ve volebním okrsku č. 5 je
místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro
voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice S. K. Neumanna
a části ulic U stadionu (čp. 364 –
366) a J. Šípka (čp. 368-370, 387,
434, 435),

f) ve volebním okrsku č. 6 je
místnost v čp. 43 v Nádražní ulici
(železniční stanice Stochov) pro
voliče s trvalým pobytem v odloučené části obce Slovanka,
g) ve volebním okrsku č. 7 je
místnost v čp. 87 v Čelechovicích
(objekt multifunkčního centra) pro voliče s trvalým pobytem
v místní části Čelechovice.
3) Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb na žádost voliče okrsková
volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
4) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky.

5) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
6) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek 9. října 2020 od 14:00
do 22:00 hod. a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod.
V případě konání druhého kola
voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti
ve dnech voleb.
7) K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynu předsedy
okrskové volební komise.
Ing. Roman Foršt, starosta
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JELÍNEK AUTO
Knovíz 14, tel.: 777 577 718

Naše společnost vyrábí již přes dvacet let plastové výrobky pro různá
průmyslová odvětví. Jsme certifikováni podle ISO 9001. Před časem
došlo k rozšíření výrobního portfolia o díly pro oblasti potravinářského průmyslu a zdravotnictví. Tato výroba rychle roste.

Do pracovního poměru hledáme zaměstnance na pozice:

OPERÁTOR-OPERÁTORKA
SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ

Pronájem užitkových
a osobních vozů

Mobilní
drcení sutě

www.jelinekauto.cz

Dvousměnný provoz. Nástup možný ihned. Zájemce zaučíme.
Požadavky:
 základní vzdělání/SO bez maturity
 manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilita
Pracovní náplň:
 práce u vstřikolisů – jejich seřizování nebo vkládání komponentů
 různorodé montážní práce
Nabízíme:
Práci v přátelském prostředí, zázemí stabilní společnosti, solidní pracovní ohodnocení, příplatky na daném pracovišti, smlouvu na HPP.
Benefity: 13. plat, stravenky, příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění.
Zájemci hlaste se na tel.: 312 651 005
Svůj životopis zasílejte na e-mail: b.blazkova@nativel.cz

hledáme kuchaře / barmana
Zajímá Vás kreativní práce v kraftovém
minipivovaru ve Slaném?
Do nového konceptu slánského pivovaru
Továrna přijmeme:
Kuchaře
Práce v otevřeném grillbaru, hamburgery, steaky,
pulled meats, food & beer pairing, saláty

Barmana
Čepování piv pestrých pivních stylů, obsluha hostů,
baristika, míchané nápoje

Sokol Stochov
oznamuje
Stolní tenisté se pomalu chystají na zahájení podzimní části soutěží. Áčko bude hrát krajský přebor druhé třídy. První kolo začne už
v neděli 20. září od 10 hodin. Hráči přivítají doma soupeře z TTC
Kladno. Béčko bude hrát v regionální soutěži 2. třídy a céčko nejnižší regionální soutěž 3. třídy.

bližší informace na:
gsm: 777 200 408
info@tovarnaslany.cz

Sokol Stochov s lítostí oznamuje, že z důvodů vládních opatření
proti šíření koronaviru nebude o stochovském posvícení pořádat
tradiční posvícenskou zábavu. Pokud do té doby nedojde ke zpřísnění těchto opatření, bude se v neděli od 10 hodin dopoledne konat Pěkná hodinka. Její uspořádání bude definitivně potvrzeno po
dohodě se starostou města.
Tělovýchovná jednota Sokol Stochov – Honice dělá nábor děvčat
do oddílu sportovní gymnastiky, a to ve věku od šesti do osmi let.
Cvičení je každou středu od 17.00 do 18.30 hod. v sokolovně pod
vedením dlouholetého cvičitele Josefa Matějky. Je nutné, aby se děvčata přišla přihlásit i s rodiči.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ŽEN začíná dne 7. září a 10. září v sokolovně od 19.00 do 20.00 hod. Cvičení vede každé pondělí P. Šubrtová a J. Matějka.
Jaroslav Jedlička

Disponent/ka
Seřizovač vstřikolisů
Operátor výroby
Tel. 313 515 298
Údržbář forem
www.mueller-technik.cz
personal@mtcz.eu
Logistik výroby
Skladník
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SPORTOVNÍ HALA MÁ NOVĚ

ZREKONSTRUOVANÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Od 11. srpna mohou návštěvnici sportovní haly ve Stochově využívat nově zrekonstruované prostory sociálního záze-

mí. V přízemí a v prvním patře
sportovní haly jsou sportovcům
k dispozici nové sprchy, toalety
a šatny, včetně potřebného vy-

bavení, např. skříňky na oblečení, nové lavice, nové skříňky
na cennosti či vysoušeče vlasů.
Rekonstrukce si vyžádala cca

2 500 000 Kč. „Město Stochov
dokončilo další z plánovaných
investic pro rok 2020,“ uvedl
starosta Roman Foršt. - jč -

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 326, ISDS: gssb6ug
Web: www.stochov.cz
E-mail: stochov@stochov.cz
Technické služby
E-mail: ts-stochov@seznam.cz
http://tsstochov.webnode.cz/
Policie ČR – OO Stochov
Tel: 974 873 880
Mobil: 702 207 679
Linka: 158
Městská policie
Tel.: 312 651 658
Hasičský záchranný sbor
Tísňová volání: 158
Dům kultury
Tomáš Baroch – vedoucí KZ
Tel.: 312 651 355
E-mail: dk.stochov@seznam.cz
Marie Benešová – předprodej,
rezervace, nabídka pořadů
Tel.: 312 651 355, 724 929 698
kulturastochov@seznam.cz
SAMS Sportovní areály
Tel.: 725 422 146
www.sportstochov.cz

Sociální zařízení září novotou.

Základní škola, ZUŠ a MŠ
J. Šípka 387, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 273; 312 651 347
E-mail: zsstochov@volny.cz
Web: http://www.zsstochov.cz
Školní jídelna: tel.: 312 651 209
Základní umělecká škola
J. Šípka 436, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 370, 775 055 872
http://www.zus-stochov.cz/

Skřínky na oblečení jsou rovněž nové.

„A je to!“ si mohli po další dokončené akci říci starosta s místostarostkou.

Křížovka

Vtipy

SŠ služeb a řemesel
J. Šípka 187, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 269, 312 651 397
Mobil sekretariát: 725 925 718
E-mail: info@ssars.cz
Web: www.ssars.cz
Dům s pečovatel. službou
Tel.: pečovatelky 601 346 419
E-mail: spravni1@stochov.cz
Tel.: 312 651 326
Praktický lékař
MUDr. Ondřej Šturma
Tel. 312 651 270
MUDr. Bohumil Nevím
Tel. 312 525 863
Stomatologická ambulance
MUDr. Miroslav Faltýnek
Tel.: 737 859 165, 776 490 607
Dětský lékař:
MUDr. Vladimír Volf
Tel: 774 803 773
Gynekologická ambulance
MUDr. Milada Martinovská
Tel.: 312 651 433

VODOROVNĚ: A. Horská oka; flink; mužské jméno. –
B. Egyptský bůh slunce; začátek tajenky; SPZ Písku. – C. Kozlík
lékařský; rezignovaný souhlas; trojhranná dýka. – D. Hokejista
NHL; plochý podnos; husarský kabátec. – E. Ruské sídlo; bázlivost; pseudonym Gogola. – F. Franc. herec; detektor; dechový
žesťový nástroj. – G. Konec tajenky; anglicky umění; ruský chrt.
– H. Koulet; planetka; francouzské mužské jméno.
SVISLE: 1. Pokorně žádat; naše politická strana. – 2. Slovanská bohyně; koupací nádoba. – 3. Na slovo vzatý odborník; ploskonosá opice. – 4. Mohutnět; přítok Balchaše. – 5. Jméno herce Baldwina; kovová deska. – 6. Letecká spol. Chile; povrchová část hřiště. – 7. Domácky Emílie; na jaké místo. – 8. Dělová střela; slovenský hokejista. – 9. Trpasličí planeta; This Time
Tomorrow. – 10. Pres; lidský jedinec. – 11. Výškový údaj; běh
koně. – 12. Ženské jméno; sloven. číslovka. – 13. Gáza; přelud.
– 14. Přítok Dunaje; resort. – 15. Přítok Svratky; střed tajenky.
Pomůcky: Ivot. LAN.

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Nechápu, proč tak skvělý a napínavý reklamy furt přerušujou
ňákým filmem!

Divadlo LUNA Stochov
divadloluna@seznam.cz
http://www.divadloluna.cz
Spolek Čelechovice
E-mail: info@celechovice.eu
Kontakt: Barbora Bachurová
http://www.celechovice.eu
MO Svaz těles. postižených
p. Staňková, tel.: 739 331 401
TJ Baník Stochov
www.banikstochov.cz
Tenisový klub
Web: http://www.tkstochov.cz
E-mail: info@tkstochov.cz
MOTOTOUR bikers
Web: http://mba-stochov.iol.cz
E-mail: cenda007@centrum.cz
Šachový oddíl Stochov
www.sachystochov.estranky.
cz; tuma.robert@seznam.cz
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