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Zdarma

DO ČTYŘ LET BY MĚLY BÝT NA STOCHOVĚ

ZATEPLENY VŠECHNY BYTOVÉ DOMY

 V plánu máte revitalizovat a zateplit všechny bytové
domy na velkém stochovském
sídlišti. V jaké fázi je realizace
tohoto projektu?
Zatím postupujeme podle
plánu, a myslím si, že by se
mělo vše zvládnout i přes případné krizové situace, včetně
té současné, snad do poloviny příštího volebního období.
Nyní máme revitalizovanou
převážnou část domů v horní části stochovského sídliště

a náměstí. Některé domy, které ještě čeká oprava, se nachází v dolní části sídliště. V této
době máme v naší řekněme bytovkové zóně opraveny a zatepleny zhruba dvě třetiny domů.
 V současné době na Stochově probíhá revitalizace bytového domu ve Zborovské
ulici (čp. 315 až 319). Jak je
hrazena a zda je technologie
zateplování stejná či podobná, jakou u předchozích rekonstrukcí bytových domů?

Miloslava Becherová věří, že plánované investice do bytového
fondu se podaří i přes nepřízeň dnešní doby včas zrealizovat.

FOTO LIBOR POŠTA

Co se týče rekonstrukcí by- blocích, a právě rekonstrukcí
Vedoucí představitelé Stochova plánují, že revitalizace bytových domů, včetně jejich zateplení, by měla být na velkém sto- tových domů, tak my postu- domu ve Zborovské ulici dochovském sídlišti dokončena někdy v první polovině příštího pujeme po určitých ucelených sáhneme toho, že budeme mít
volebního období. O tom, jak je to reálné a co všechno bude
nutné pro to udělat, jsem hovořil s místostarostkou Stochova
Miloslavou Becherovou.

hotovu další ucelenou část.
Tato stavba, stejně jako předchozí revitalizace, bude z velké části hrazena z grantů EU,
a maximální míra přiznané
výše finanční dotace činí 2,982
mil. Kč. Jde již v pořadí o devátou podanou a zároveň devátou
získanou dotaci na revitalizaci
bytových domů. A co se týče
technologie zateplování určitého bytového domu, tak ta je
závislá na výsledku energetického auditu objektu, a podle
něj se zvolí technologie zateplení a hlavně tloušťka izolačních desek, a to v rozmezí 12
až 16 cm. Na dům ve Zborovské ulici jsou instalovány desky o síle 16 cm.
Dokončení na straně 10

NA DALŠÍCH ÚPRAVÁCH ARCHITEKTONICKÉ
STUDIE NÁMĚSTÍ U DUBU SE JIŽ PRACUJE
Město Stochov na základě odsouhlaseného plánu prioritních
investic pro stávající volební období objednalo zpracování architektonické studie pro projekt s názvem „Revitalizace náměstí U Dubu“. Jako zpracovatel byla vybrána architektonická kancelář Ing. Arch. Karla Albrechta.
K tomu, proč si vedení města
vybralo právě tuto architektonickou kancelář a jak se zrodil
finální architektonický návrh
dotčeného prostoru, se starosta města Roman Foršt vyjádřil
následovně: „S touto kanceláří město spolupracovalo v minulosti již na řadě dalších projektů. Rada města Stochov obdržela v řádném termínu vypracované studie dotčených
ploch v celkem třech variantách a tyto posléze posuzovala a vyjadřovala své připomínky k předmětnému záměru.
Následně byla po zapracování navržených úprav vybrána
jedna z variant, která posléze
byla uveřejněna na informačních zdrojích města Stochova.

na které jsme pozvali všechny
občany, kteří mají svojí představu o tomto místě. Na veřejné projednání dne 23. září se
dostavilo celkem 20 občanů
a i když zpočátku byla diskuse
Vybraný a uveřejněný návrh se nad návrhem poněkud živějvšak záhy stal předmětem kri- ší, nakonec bylo ujednáno, že
tiky především ze strany ob- město Stochov nechá dopracočanů, kteří žijí v okolí náměs- vat navrženou studii a zohledtí U Dubu.“
ní v maximální míře požadavky zde žijících
obyvatel města tak, aby návrh splňoval vyřčené požadavky. Jako starosta
města tímto děkuji všem občanům města, kteJak bude vyhlížet náměstíčko po revitalizaci? ří přišli na veřejné setkání a kteří
A jak se k tomu postavilo ve- diskutovali a argumentovali své
dení města? Roman Foršt zvolil názory. Je fajn vidět, když jsou
toto řešení: „Jako starosta měs- lidé zapálení pro věc. V souta jsem ihned reagoval a svo- časné době již architektoniclal veřejné projednání záměru, ká kancelář pracuje na úpra-

vě návrhu a předpokládám,
že uspořádáme další veřejné
setkání nad upraveným návrhem studie.“
O vyjádření k tomuto architektonickému návrhu a k jeho
úpravám jsme rovněž požádali
autora studie Ing. Arch. Karla
Albrechta: „Byl jsem požádán
zástupci města o vypracování
návrhu úprav náměstí U Dubu
– Stochov. Zadáním byla revitalizace tohoto prostoru, což by
si takto význačné místo vzhledem k jeho historickému významu a současnému stavu,
rozhodně zasloužilo. Požadavkem bylo navrhnout shromažďovací plochu pro konání každoročních slavností, tuto dispozičně propojit s objektem bývalé vodárny, a v této souvislosti navrhnout možnosti úpravy
přilehlé komunikace.
Architektonická studie byla
vypracována ve třech variantách, první zachovala průjezd-

nou komunikaci před vodárnou v dnešní podobě, druhá
varianta ji zklidnila návrhem
zvýšeného zpomalovacího prahu ve formě pojízdného chodníku a ve třetí byla stávající
komunikace zaslepena a shromažďovací plocha propojena
s předprostorem vodárny. Při
veřejném projednání návrhu
se z reakcí v místě bydlících
občanů ukázalo, že na náměstí
U Dubu by raději zachovali stávající zeleň a komunikaci okolo muzea by také raději nechali
průjezdnou. Na základě tohoto setkání jednáme s vedením
města o dalších úpravách architektonicko – urbanistického
řešení, které by lépe zohlednily
jejich požadavky.“
O dalších úpravách architektonického řešení v dotčeném
prostoru a o případných jednáních v této záležitosti vás budeme informovat v dalších vydáních Stochovských listů. -lp-

strana 2
Hasiči v akci
 Během měsíců srpna a září
vyjížděli profesionální hasiči ze
stanice Stochov k celkem 66 nahlášeným událostem. Z tohoto počtu událostí šlo o dvacet
dopravních nehod, třináct požárů, šestnáct technických pomocí, pět úniků nebezpečných
látek, devět záchran osob a zvířat, dva plané poplachy a jedno
taktické cvičení.
 V neděli 4. srpna byl nahlášen požár dílny v objektu bývalého Hamira v Novém Strašecí. Zde zasahovali stochovští
hasiči ve spolupráci s profesionálními kolegy ze stanic Kladno
a Rakovník, včetně dobrovolných hasičů obcí Lány, Lužná,
Mšec, Nové Strašecí, Rynholec,
Řevničov a Třtice. Budova o půdorysu 8 x 30 metrů byla částečně zasažena požárem v oblasti
střechy. V objektu se nacházela propanbutanová lahev, kterou se podařilo uchránit před
výbuchem. Zásah trval několik
hodin a do druhého dne byla
nařízena dohlídka dobrovolné
jednotce města Nové Strašecí.
 V úterý 13. srpna zasahovala jednotka profesionálních
hasičů Stochov spolu s profesionálními hasiči ze stanice Slaný u tragické dopravní nehody
mezi obcemi Kačice a Smečno.
Došlo tu k čelnímu střetu dvou
osobních automobilů. V jednom z automobilů, i přes veškerou lékařskou péči, vyhasly
dva lidské životy.
 Další tragická dopravní
nehoda, kde jednotka stanice
Stochov zasahovala ve spolupráci s jednotkou Slaný, se stala 15. srpna za obcí Mšec směrem k obci Jedomělice. Dodávka zde narazila do sloupu elektrického vedení. Zde vyhasl jeden lidský život.
 I v srpnu a září odchytávali
stochovští hasiči zvířata. Poprvé to bylo 13. srpna ve Stochově.
Kočka byla několik dní na střeše a odchytit se ji nepodařilo.
Před hasiči se ukryla v nedostupné díře. Majiteli bylo doporučeno vlákat kočku do půdního prostoru a potom odchytit.
 Druhý zásah byl 17. září.
Šlo o papouška, kterému se
na svobodě tolik líbilo, že se
nechtěl nechat chytit a ukryl se
v koruně stromu. Hasiči jej namočili vodou, protože papoušci
jsou pak těžší a nemohou dobře létat. Následně pomocí nastavovacího žebříku vylezl jeden příslušník do koruny stromu a ptáka odchytil. Poté bylo
zvíře předáno majiteli. - mm -

anketa
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PTALI JSME SE NA ULICI

JAK SE VYROVNÁVÁTE S DRUHOU VLNOU KORONAVIROVÉ PANDEMIE?
(otázka byla kladena 23. září,
kdy počty nakažených byly výrazně nižší než dnes)
Radek Rubeš,
45 let, skladník
Ta rouška
mě štve, hlavně
v práci, ale jinak
to neřeším.
zz K d y ž
jste v práci,
tak ji musíte
mít navlečenou celý den?
Naštěstí ne. Když si dokážu
zajistit to, aby moji kolegové dodržovali požadované rozestupy, tak si roušku můžu sundat.
zz Co kdyby se epidemiologická situace v ČR dále zhoršovala a opakoval by se jarní scénář, a to se vším všudy?
No, to by bylo hrozné. Ale
kdyby k tomu přece jen došlo,
tak bych to určitě už tak neprožíval, a nevím, jestli bych byl ochoten důsledně dodržovat všechna přijatá opatření. Ale spíš ne.
zz Když v televizi vysílají
zprávy o koronaviru, tak si je
vyslechnete nebo televizi automaticky vypínáte?
Když tam zachytím nějaké
nové informace, tak si je vyslechnu, ale když zjistím, že tam
do kola melou stále jedno a to
samé, tak televizi přepnu na jiný
program nebo spíše vypnu.
Vladimír Chochola,
71 let
Já z toho
strach nemám, a věřím,
že kdy bych
se tím nakazil, tak bych
se z toho bez
problémů dostal, vyléčil bych se.
zz Strach sice nemáte, ale
přijatá opatření proti šíření koronaviru Vás asi více či
méně, jako každého člověka,
štvou, ne-li deptají...
To máte pravdu, protože
na nějaké plnohodnotné společenské vyžití teď můžete zapomenout. Nemůžete se zúčastnit řady různých akcí, ať
kulturních, sportovních či jiných. Zvláště nepříjemné je to
pro starší lidi, kterým se jejich
životní dráha nemilosrdně krátí
a tolik zážitků či prožitků na ní
jim už nezbývá. Já ale přijatá
opatření chápu a plně je respektuji. Nosit roušky určitě příjemné není, ale v těch vnitřních
prostorách se to dá vydržet.

Martina Pokorná,
37 let, na MD
My se s tím
vyrovnáváme
dobře, přijatá
opatření resp e ktuj e m e
a ta rouška,
pokud se nemusí nosit všude, nám nevadí.
zz Takže kdyby bylo nařízeno nošení roušek i venku,
tak byste s tím měla problém?
Ta by nám samozřejmě vadilo,
takže bychom zase vyjížděli někam do přírody, často do lesa,
kde jsme ji mít nemuseli. A dělali jsme to hlavně kvůli malému,
který roušku tenkrát už musel
mít, ale měl s ní velký problém.
zz Takže doufáte v to, že venku roušku už nosit nebudete...
To doufáme, ale zase by to
nebyl takový problém, jako při
teplotách, přesahujících 30°C.
Václava Krausová,
65 let
Já se s tím
vyrovnávám
dobře, a té
panice kolem koronaviru rozhodně
nepodléhám,
jako někteří jiní lidé.
zz Sledujete zprávy, které se
týkají koronavirové pandemie, v televizi?
Víte, já se totiž starám o těžce nemocného manžela, a tak
na nějaké zprávy o koronavirové
pandemii nemám čas ani náladu.
zz Co kdyby tato pandemie
nebrala konce ani v příštím či
v přespříštím roce?
Co by se dalo dělat? Museli bychom to vydržet. Já osobně třeba
s tou rouškou problém nemám,
a vydržela bych to i v případě,
že by bylo zase nařízeno ji nosit
i venku. A vím, že pro řadu lidí
by to byl asi velký problém, kdyby se to zase vrátilo. Ale huba by
kvůli tomu nikomu neupadla.
Jiří Svítek, 63 let
Ta k n o r málně.
zz Ne v í m ,
co si mám
představit
pod slovem
normálně,
ale z toho, že opatření proti
šíření koronaviru se budou
dále zpřísňovat, strach zřejmě nemáte. Nebo ano?
No, já si myslím, že to nebu-

de tak horké a asi bych se toho
tak nebál.
zz Takže s navlečenou rouškou v obchodech či v jiných
vnitřních prostorách to ještě
vydržíte?
To ještě ano, ale kdybych s ní
musel chodit všude, i venku, to
by se mi už moc nelíbilo. Snad
se k tomu zase nevrátíme.
zz Dovedete si představit,
že byste musel nosit roušku
v práci, a třeba celý den?
Ano, to si dovedu představit,
protože já jsem čerstvý důchodce a na jaře jsem ji v práci ještě
musel nosit. Ale jako technik
jsem ji mohl aspoň v kanceláři
sundat. Takže pro ty, kteří dnes
pracují na nějaké lince a musejí mít navlečenou roušku celý
den, to je jistě velmi nepříjemné.

zz Myslíte si, že opatření
proti šíření koronaviru budou
ještě přitvrzena?
Myslím si, že budou ještě přitvrzena. Předpokládám, že zase
vyhlásí nouzový stav, ale to, co
bude následovat dál, neví nikdo.

Jiří Dienstbier ml.,
51 let, advokát
Já s i my slím, kvůli
pandemii koronaviru bychom neměli
panikařit, ale
ani bychom ji
neměli podceňovat. Všechna
opatření, která byla přijata proti dalšímu šíření této nemoci,
jsou určitě na místě a měla by
být v platnosti, dokud nebude
k dispozici nějaká účinná vakcína. A zejména bychom měli
Lukáš Böhm, 35 let, chránit lidi, kteří jsou nějakým
způsobem zranitelní.
skladník
Já se s tím
zz Do jaké míry Vám vadí
vyrovnávám
navlečená rouška?
dobře, jsem
Rouška vadí asi každému,
v pohodě, a to,
i mně, ale na druhou stranu je to
co mám dodrnejmenší omezení, jaké na sebe
žovat, dodržumůžeme vzít, a pokud nebudeji. Když někde
me dodržovat přijatá vládní namusím mít roušku, tak si ji na- řízení, tak mohou přijít mnovleču, a jinak to řešit nemusím. hem drastičtější omezení.
zz Musíte nosit roušku
i v práci?
Michaela Jelínková,
Ano, v práci ji zase nosit musíme.
26 let, na MD
zz Jak jste ji snášel při vyšVyrovnáváších teplotách?
me se s tím,
Náš provoz je klimatizova- myslím, dobře
ný, takže je to v pohodě. Ale a zatím nás to
pro zaměstnance, kteří muse- nějak neomejí mít navlečenou roušku celý zuje. Kroužky
den v neklimatizovaných pro- pro naše dcestorách, třeba pro prodavačky, ry zatím běží, a když je zruší,
to musí být velmi nepříjemné. tak budeme mít dcery zase pořád doma. Ale protože bydlíme
Helena Rybková,
v rodinném domku, tak by to
50 let, operátorka
problém nebyl. Akorát by nám
Beru to tak,
chyběl nějaký sociální kontakt.
jak to je. Sazz Do jaké míry Vám vadí
mozřejmě, že
rouška?
člověka to obVenku se zatím nosit nemusí,
čas rozčiluje,
což je super, a ve vnitřních prohlavně v práci.
storách mi to nevadí.
zz A co Vás
zz C o k d y byste n eby l a
v té práci v souvislosti s koronavi- na mateřské dovolené, chorovou pandemií nejvíce rozčiluje? dila byste do práce a museTo, že se v práci nesmíme la tam mít po celou pracovní
s dcerou vůbec stýkat, a přitom dobu navlečenou roušku. Jak
po skončení pracovní doby jdeme byste to snášela?
společně domů, a pak jsme spoAsi špatně, vůbec si to nedokálu doma. Takže některá nařízení žu představit. Ale manžel, který
jsou úplně nesmyslná, přitažená pracuje v bance, v té situaci, kteza vlasy. Já chápu, že opatření pro- rou uvádíte, je, je s tím i smířený,
ti šíření koronaviru jsou potřebná, ale nadšený z toho rozhodně není.
ale v některých případech nemají
V ulicích Stochova se dne
logiku, jsou nesmyslná.
23. září ptal Libor Pošta
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O BYDLENÍ NA STOCHOVĚ

JE STÁLE VĚTŠÍ ZÁJEM

padným zájemcům k výstavbě
nových rodinných domů.
zz Na Slovance se ale již
nyní jedna lokalita k nové zástavbě rýsuje...
Ano, jde o území, které
po dohodě s představiteli obce
Lány přešlo z obecní části Vazz V jaké fázi jsou jedná- šírov katastrálně pod nás. SouO tom, jaké možnosti se zájemcům o bydlení v tomto měs- ní s majiteli dotčených po- kromý investor zde již postavil
tě nyní nabízejí, jsem hovořil zemků?
komunikace a inženýrské sítě
přímo se starostou Stochova
Romanem Forštem:
zz V Územním plánu města Stochova jsou vyčleněny
nemalé plochy pro novou zástavbu. Je možné na některých z nich již nyní realizovat novou výstavbu, a pokud
ne, jaké kroky učiníte pro to,
aby se zde mohlo začít stavět?
Určitě pěkných lokalit, které jsou v katastru města určené k nové zástavbě a které jsou
zakomponovány do územního
Nová obytná zóna na Stochově – Slovance.
plánu, je několik, a vzhledem
k tomu, že v současné době je
Přestože ze strany majitelů a město tyto nové komunikace
rozpracována změna územ- těchto pozemků jsme zatím ne- a sítě posléze nabylo do svého
ního plánu č. 2 a na základě zaznamenali nějakou iniciati- vlastnictví. Takže tuto lokalitu
dalších podnětů se připravuje vu, na jednání s nimi se již při- máme pro novou výstavbu již
další změna územního plánu, pravujeme, i když v této řekně- připravenou.
se plochy pro novou zástavbu me koronavirové době to není
zz A asi z ní očekáváte i určizase o něco rozšíří. Nicméně a ani nemůže být jedna z hlav- tou ekonomickou výtěžnost...
problém ze strany města spo- ních náplní naší práce. Ale urPřesně tak. Z lokality, v ktečívá v tom, že dotčené pozem- čitě uděláme vše pro to, aby- ré bude postaveno více než 20
ky jsou ve valné většině přípa- chom tyto pozemky odblokodů v soukromém vlastnictví.
vali a mohli je nabídnout pří-

FOTO LIBOR POŠTA

Zájem o bydlení na Stochově, jak v samotném městě, tak
i v jeho městských částech – V Honicích, na Slovance a v Čelechovicích, den ode dne roste. Je to dáno výhodným položením města, dobrou dopravní dostupností okolních měst, především Prahy a Kladna, a určitě i tím, že zájemcům o bydlení
v tomto městě se Stochov jeví jako velká klidová zóna s bohatým pokryvem zeleně.

vý, protože v územním plánu
města máme jaksi narýsováno, že prioritně budou na tuto
čističku připojeny právě ty lokality, které jsou určené k nové
zástavbě. Takže tlak na zvýšení
kapacity čističky, na její rozšíření a modernizaci, stále sílí.
zz Jednání se zástupci kladenské vodárenské společnosti je tak asi neodkladné...
Ano, na radě města jsme
o této problematice již jednali a dohodli se na tom, že budeme co nejdříve kontaktovat
kladenské vodárny a s jejich
zástupci si sjednáme schůzku.
A s nimi bychom si prohlédli
celý areál čistírny odpadních
vod a probrali možnosti realizace tohoto projektu, pohovořili o tom, jak se vyvíjí nové
technologie a zde je lze aplikovat i na této čistírně, zda bude
nutné pro tyto účely získat
i sousední pozemek atd.
zz Když se ještě vrátíme
k narůstajícímu zájmu o bydlení na Stochově a v jeho městských částech, tak jaké informační prameny či zdroje tento fakt potvrzují?
To, že zájemců o bydlení
na Stochově stále přibývá, potvrzují každodenní kontak-

MĚSTO ZÍSKALO DALŠÍ DOTACI
NA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU
Město Stochov obdrželo oficiální informaci o získání další dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, a to na zateplení bytového domu, který se nachází
na rohu Hornické a Zborovské
ul. čp. 315 – 319. Stavební práce
na objektu již probíhají.
Maximální míra přiznané výše finanční dotace činí
2.982.000 Kč. Jedná již v pořadí

o devátou podanou a zároveň
devátou získanou dotaci na zateplování. „Díky prostředkům
z fondů EU se v našem městě
podařilo zateplit již 8 bytových
domů za posledních necelých 5
let. Práce na devátém domě právě probíhají a přiznaná dotace
Nová výstavba je na Stochově a v jeho městských částech liminám v tomto nelehkém obdotována také kapacitou ČOV.
bí velmi pomůže do příjmové
stránky rozpočtu města,“ uve- rodinných domů, ekonomic- ty s těmito zájemci, ať již prodl starosta Roman Foršt. - re - kou výtěžnost samozřejmě oče- střednictvím telefonických hokáváme. Pokud noví obyvatelé vorů, e-mailové komunikace či
této lokality si u nás nahlásí tr- přes facebookový profil města,
valý pobyt, tak daňové příjmy kde se nás lidé stále častěji ptabudou pro město velmi zajíma- jí, zda je možné v katastru měsvé, a očekáváme, že ekonomická ta získat pozemek pro výstavvýtěžnost z této lokality by mohla bu, jestli je tady možnost bydpřesáhnout částku 1 mil. Kč roč- let v městských bytech a za janě. To nás těší, ale narážíme zde kých podmínek atd.
zz Kolik takových dotazů
na další poměrně vážný problém.
musíte třeba za týden vyřídit?
zz V čem spočívá?
Jsou jich desítky, a mám taV tom, že se dostáváme
na hranu kapacity čističky od- kové tušení, že zájemců o bydpadních vod na Slovance. Pro- lení v našem městě bude stále
Také tento bytový dům bude brzy zateplen.
Libor Pošta
blém je to opravdu naléha- přibývat.

Krátké zprávy
 V současné době se ve Stochově pracuje na přípravě maximální využitelnosti Středočeského platebního terminálu, a to tak, aby bylo možné ze
strany občanů města uhradit co
nejvíce různých plateb za služby formou této bezpečné, bezkontaktní a bezhotovostní platformy, např. z pohodlí domova, bez nutnosti osobní návštěvy ať již městského úřadu
nebo např. základní školy. Aktuálně je možné na adrese https://platby-sc.cz/obce uhradit poplatek za psa a poplatek
za odvoz komunálního odpadu. Město počítá s rozšířením
systému o další možnosti plateb za další služby.
 Z astupitelstvo měst a
schválilo poskytnutí příspěvku na výstavbu rodinného
domku v místní části Stochov
– Slovanka, manželům Bc. M.
P. a Ing. V. P., Stochov, ve výši
60.000 Kč.
 Středočeské vodárny poskytly městu Stochovu 30 kusů
zavlažovacích vaků, které efektivně pomáhají bojovat se suchem.
 Městská rada odsouhlasila
z důvodu klimatických podmínek pouze lokální opravu střechy 1. MŠ Stochov pro zabránění zatečení do objektu. Realizace
celkové opravy střechy proběhne
ve druhém čtvrtletí příštího roku.
 Rada města v souladu se
Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Dodávka a instalace serverové platformy pro MěÚ Stochov“ odsouhlasila zahájení úkonů pro
uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem, kladenskou firmou Jirků A-Z s.r.o., za částku
822.918,58 Kč.
 Rada města odsouhlasila
realizaci akce „Oprava opěrné
zdi TS Stochov-Honice, 2020“
a vyhlášení výběrového řízení,
s termínem realizace duben až
červenec 2021.
 Rada města v souladu se
Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Parkoviště Slovanka 2020“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, pražskou firmou BULDIX
s.r.o., za částku 3.973.108,85 Kč.
 Rada města odsouhlasila
skutečné náklady na akci „Revitalizace vnitrobloku 1. MŠ
Stochov“, v rozsahu: vícepráce: 168.719,42 Kč bez DPH,
méněpráce: 553.776,88 Kč bez
DPH. Celková cena díla po započtení více a méně prací činí
4.884.026,01 Kč včetně DPH.
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VEDENÍ STOCHOVA SE OBÁVÁ, ŽE ÚŘAD
DOSLOVA ZAPLAVÍ KORONAVIROVÁ AGENDA

ní se v létě rozvolnila více, než
měla, a i lidé nabyli dojmu, že
pandemie je na ústupu, či úplně odezněla, a už se nemůže
nic stát. A tak mnozí přestali být ostražití a opatření proti
šíření koronaviru důsledně nedodržovali.
zz Když tato pandemie
v březnu letošního roku začala, tak jste museli, vedle zajištění běžného chodu města,

Do jaké míry pracovníky stochovského městského úřadu zatíží
koronavirová agenda?
se opět zvýší, ale že každý den
jich budeme evidovat tisíce, to
jsem opravdu nečekal. Příčinu
vidím v tom, že přijatá opatře-

vyřizovat doslova stohy koronavirové agendy, a nyní vás
čeká něco podobného, ne-li
horšího, protože počty naka-

FOTO LIBOR POŠTA

zz Když se před prázdninami začala postupně rozvolňovat opatření proti šíření koronaviru, tak asi každý
člověk tušil, že pandemie začne na podzim opět nabírat
na síle. To jste jistě tušil i Vy,
ale asi jste nepředpokládal,
že to bude tak dramatické,
jako dnes...
Ano, to máte pravdu, očekával jsem, že počty nakažených

žených v ČR jsou denně výrazně vyšší než na jaře. A od vaší
běžné, klasické práce vás to
zase dosti odpoutá...
Ano, také si myslím. A protože pan Prymula se veřejně
prezentuje tvrdším postojem
k řešení koronakrize, tvrdšími
opatřeními proti šíření koronavirové nákazy, tak předpokládám, že každý den budeme řešit stále nová opatření. A „jen“
prostudovat desítky listů nových příkazů a opatření zabere
nepředstavitelně mnoho času,
a poté musíte ještě kontaktovat všechny vedoucí na jednotlivých úsecích našeho úřadu
a pověřit je plněním zadaných
úkolů. Takže nastavit nový přechodný režim chodu úřadu,
sportovní haly a venkovních
sportovišť, kulturních zařízení, chodu městské policie, maximálně pomoci základní škole a mateřským školkám z pozice zřizovatele tak, abychom
byli schopni zvládnout veškerou koronavirovou agendu,
bude teď zřejmě ještě složitější, než na jaře, a vůbec se na to
netěším.
zzJak jste zásobeni ochrannými pomůckami, rouškami
a desinfekcí?
Na městském úřadě jsme
zřídili nový centrální sklad
a v něm vyčlenili nemalý prostor pro skladování ochranných prostředků. Nakoupili
jsme desinfekci, roušky, rukavice a další ochranné prostřed-

ky, takže jsme opravdu dobře že máme na celou zimu vyprozásobeni. V případě nutnosti danou sportovní halu na různé akce a turnaje,
které se také nebudou konat, ale
to není tak závažný problém, jako
uzavření škol.
� Pandemie
koronaviru jistě
zkomplikuje i realizaci naplánovaných investičních akcí...
To bude také
velký problém.
Zanedlouho začneme připravovat rozpočet
na rok 2021, a to,
kolik budeme mít
volných finančRoman Foršt: „Nebude to lehké, ale já vě- ních prostředřím, že s naším týmem profesionálů vše ků, které budeme
moci někam inv tomto nelehkém období zvládneme.“
vestovat, je nyní
nakoupit další ochranné pro- věštění z křišťálové koule. Takstředky v tom nevidím vel- že v současné době je v tomto
ký problém, protože dnes je ohledu těžké něco plánovat.
jich na trhu dostatek, na rozdíl Plán investic máme sice schváod jarních měsíců, a věřím, že lený, a to na 4 roky, ale realizaci jednotlivých naplánovaných
i v dobré kvalitě.
zz Co Vás v souvislosti se investic teď budeme muset zvastále dramatičtější epidemio- žovat, protože nevíme, jak hlulogickou situací nejvíce děsí? boko nás tato krize zasáhne
Největší obavy jsem měl a kam budeme nuceni peníze
z toho, že budou opět zavře- z těchto akcí přesouvat.
ny školy, což se stalo, a také je
zz A zřejmě nevíte ani to,
pro nás velmi nepříjemné to, za jakých podmínek budete
že máme do konce roku na- moci čerpat peníze z různých
smlouvanou celou řadu kultur- grantů...
ních akcí, které musíme zrušit,
Když jsem se snažil na ministerstvech, různých dotačních orgánech atp. zjistit, jak,
za jakých podmínek by k nám
měly peníze z různých grantů
teď plynout, tak jsem zjistil, že
v podstatě nikde není konkrétně známo, co přesně a za jakých podmínek bude podporováno, co všechno bude muset město či obec udělat a dodržet, aby se k těmto penězům
dostaly. My bychom se rádi
v tomto mezidobí na vše připravili, hlavně projekčně, a pak
se i do různých výzev přihlásili, ale když vám není schopen
nikdo nic říct, tak je to velmi těžké.
Takže nečeká nás zrovna lehké období a budeme se muset se
vším vypořádat, a já doufám, že
vše zvládneme. Máme na úřadě
a v městských provozech tým
profesionálů a společně děláTrinh Ngoc Lam v prostorách bume, co je v našich silách.
doucí restaurace.
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Pandemie koronaviru je staronové téma, které si musejí
opět osvojit jak nejvyšší vládní představitelé, tak i lidé, kteří stojí v čele měst a obcí. A radost z toho nemají pražádnou.
O tom, jak to vnímá vedení města Stochova a jak je na nastalou situaci připraveno, jsem hovořil přímo se starostou města Romanem Forštem.

RESTAURACE S NABÍDKOU TEPLÝCH JÍDEL BY MOHLA BÝT
Po uzavření provozu restaurace U Dubu dnes v samotném
Stochově není jediná restaurace, ve které by si její návštěvníci
mohli vybrat i z nabídky teplých jídel. Prvním, kdo by po delším čase toto mohl nejen obyvatelům Stochova nabídnout, je
Trinh Ngoc Lam (37), původem z vietnamské Hanoje, který
se svými rodinnými příslušníky pracuje na dokončení úprav
interiéru nové restaurace, která by měla být otevřena v prostorách bývalé hornické putiky v čp. 188, vedle městského úřadu.
Položil jsem mu několik otázek.

zz Kdy jste začal uvažovat
o tom, že by v těchto prostorách mohla vzniknout nová
restaurace?
Na začátku minulého roku, kdy
jsem od místních lidí stále častěji
slyšel to, že na Stochově není jediná restaurace s kuchyní. A tak
jsem si řekl, že se o to pokusím
já, a v prostorách staré restaurace jsem se s mými rodinnými

příslušníky a blízkými lidmi pustil do práce. Ale nešlo nám to tak
rychle, jak jsme si původně mysleli. Jednak si vše děláme sami,
a potom prostory jak samotné restaurace, tak i jejího zázemí, včetně kuchyně, jsou poměrně velké.
zz Kdy byste tuto restauraci
rádi otevřeli?
Někdy zjara příštího roku,
a nezáleží jen na tom, zda do té

doby stihneme dokončit
rozsáhlé úpravy interiéru.
Důležité bude také to, jak
se podaří potlačit koronavirovou nákazu.
zz Předpokládám, že
tady bude vaše, to znamená vietnamské kuchyně.
A co česká?
Česká ne. Návštěvníci si
zde budou moci objednat
pokrmy z vietnamské a thajské kuchyně. A samozřejmě zde budeme točit pivo
a v nabídce bude řada alkoholických i nealko nápojů.
zz Bude tato restaurace
i s venkovním posezením?
Ano, bude to možné
na vedlejší terase.
Libor Pošta

FOTO LIBOR POŠTA

NA STOCHOVĚ OTEVŘENA ZJARA PŘÍŠTÍHO ROKU
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OBĚTÍ DŮLNÍHO NEŠTĚSTÍ NA NOSKU
SE STAL I DEVATENÁCTILETÝ CHLAPEC

Kolorované foto mladičkého horníka Jaroslava Řeřichy, který zahynul při důlním neštěstí.
tví o událostech, které se váží
k této smutné události.
zz Paní Víšková, když Váš
bratr zemřel, bylo Vám teprve
sedm let, nicméně celou dobu
jste vyrůstali spolu. Jací byli
Vaši rodiče?
Když se můj bratr Jaroslav 9.
srpna 1941 narodil, rodiče ještě žili v Chrášťanech u Prahy.
Asi pět let nato se přestěhovali do Nového Strašecí do Jungmannovy ulice, co je dnes dům
baráčníků. Rodiče měli třináct
dětí. Já se jim narodila jako poslední, když bylo matce 46 let.
Říkala mi, že když jsem přišla
na svět, že se jí úplně zatmělo
před očima, třináct dětí už bylo
na ní prostě moc. Vždyť mezi
mnou a nejstarším bratrem
byl rozdíl 27 let, věkově nejblíž
ke mně byla sestra Jana, která
je o tři roky starší. Otec, který
byl hutníkem, zemřel na záduchu ve 48 letech, když mně bylo
osm měsíců. Z vyprávění sourozenců i maminky vím, že to
byl velice hodný člověk, který
se k rodině skvěle choval, jak
ke své manželce, tak i ke svým
dětem. Zato moje maminka

Z RODINNÉHO ARCHIVU LIBUŠE VÍŠKOVÉ

byla velmi přísná, a to nám
jako dětem samozřejmě vadilo.
Po tatínkově smrti už se nevdala a zůstala na nás sama.
zz Jaký byl Váš bratr Jaroslav, jakou měl povahu?
Jára byl hrozně hodný kluk,
všichni jsme ho měli rádi. Svou
maminku, i když byla přísná,
ctil a miloval. Pokaždé, když
přišel z práce, ji objal a dal jí
pusu. Až do své smrti ji oslovoval „Maminko“. Měl hrozně
rád lečo, a tak mu ho matka velmi často dělávala. To ji vždycky říkal: „Maminko, ty mi děláš to, co mám rád,“ a hned jí
vždycky potom objal. Já měla
Járu ze všech sourozenců nejraději, hrozně hezky se o mě
staral. Dokud jsem neuměla
číst, tak mně předčítal z knížek, a také mě vozil po Jungmannově ulici na vozíku, který jsme měli doma. Jinak Jára
působil ve spolku baráčníků
a byl aktivním členem dobrovolných hasičů.
zz Stačil si Jaroslav před
svou předčasnou smrtí najít dívku?
S žádnou holkou nechodil, ale co vím, tak se mu líbila zdejší dívka Jana Majerová,
která byla stará přibližně jako
on. Asi to věděla, jelikož nám
před pohřbem poslala věneček
s přáním, abychom ho dali Járovi na hrob. Já se později dozvěděla, že se do Járy opravdu
zamilovala a že se krátce před
jeho smrtí kvůli tomu rozešla se
svým chlapcem. Po tom důlním
neštěstí se však k němu zpátky
vrátila, vdala se za něj a oba potom spolu emigrovali do ciziny.
zz Když vyšel základní školu, kam vedly jeho další kroky?
Chtěl se stát zedníkem, ale
do učiliště ho nepřijali s tím,
že by to prý nezvládal. Když ale
potom viděli, jak v sedmnácti
letech opravil náš dům, tak svého rozhodnutí litovali. Když ho
na zedníka nevzali, tak se rozhodl, že se stane horníkem a začal pracovat na Nosku.
zz Jaroslav musel jako mladistvý pracovat na povrchu.
Do dolu mohl sfárat až v 18 le-

velký nedostatek masek. Nakonec ale zemřeli oba dva.
zz Kdo Vám řekl, že jeho
kamarád mu chtěl zachránit život?

Rok 1947 – Šestiletý Jára Řeřicha se svou maminkou, bratrem
Stáňou (v kočárku) a sedmiletým bratrem Miroslavem na slavnosti v Novém Strašecí.
holka a matka mi tohle nikdy
neřekla.
zz Máte ještě v paměti chvíli, kdy jste viděla svého bratra
naposledy?
Já si na tuto chvíli už nepamatuji, ale vím, že maminka
mi říkala, že ten den ráno se mu
nechtělo do práce, že byl celý
nesvůj a že se něčeho bál, což
se předtím nikdy nestalo. Zřejmě měl zlou předtuchu. Nakonec se ale rozhodl, že na šichtu půjde a maminka si do smrti vyčítala, že ho nepřesvědčila,
aby zůstal doma.
zz Mluvil někdy o své práci v dole?
Ne, já pouze vím, že si tam
našel stejně starého kamaráda,

Mé mamince to řekla zdravotní sestřička. Jaroslav totiž
nezemřel v dole, ale až v kladenské nemocnici, kam ho ještě živého převezli. Skonal zdravotní sestřičce v náruči, krátce
poté, co ho tam přivezli.
zz Jak jste se dozvěděli, že
Jaroslav zemřel?
Já byla v ten den ještě ve škole. Maminka však již v poledne
věděla, že se na Nosku stalo nějaké neštěstí, a když po 14. hodině Jára nepřijel autobusem
domů, začala tušit, že by mohlo dojít k nejhoršímu. Nikdy se
totiž nestalo, že by nepřišel ze
šichty rovnou domů. Úpěnlivě ho čekala, ale místo něj přišli k nám odpoledne domů dva

Čestná stráž na smutečním rozloučení na tuchlovickém náměstí 27. září 1960.
kterého měl hrozně rád. A on
jeho taky. Když tam v onen kritický den začal unikat ten kysličník uhelnatý, tak tenhle jeho
kamarád si sejmul masku z obličeje a dal mu jí, jelikož tam byl

Z RODINNÉHO ARCHIVU LIBUŠE VÍŠKOVÉ

Paní Libuše Víšková (*1953)
z Nového Strašecí nám po přečtení Stochovských listů zavolala do redakce, že nám chce poděkovat za článek o důlní tragédii, jejíž obětí byl i její v té době
teprve 19letý bratr Jaroslav Řeřicha. Při této příležitosti jsme
ji požádali, zda by byla ochotna nám poskytnout svědec-

tech, znamená to tedy, že před
svou smrtí pracoval pod zemí
maximálně jeden rok...
Kdy začal fárat v dole, to nevím. Já byla v té době malá

pánové a mamince řekli, aby se
posadila, že jí musí něco sdělit.
Maminka je ale nenechala domluvit a pouze tázavě vzdychla: „Jára je mrtvej...?“
Dokončení na straně 13

Z RODINNÉHO ARCHIVU LIBUŠE VÍŠKOVÉ

V minulém čísle jsme přinesli reportáž o důlním neštěstí
na Nosku, při kterém před šedesáti lety, 23. září 1960, zemřelo dvacet horníků, včetně pěti havířů ze Stochova. Po přečtení článku se nám ozvala sestra jednoho z těch, kteří pod zemí
zůstali. Její bratr byl zřejmě nejmladší obětí důlní tragédie.
Bylo mu teprve 19 let.

Z městské rady
 Rada města odsouhlasila
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na stavbu „Novostavba nájemních
obchodních jednotek u stávajícího supermarketu Tesco ve Stochově“, včetně situace uložení kanalizační přípojky na pozemku parc.č.
810/9, k.ú. Stochov, s pražskou firmou Tesco Stores ČR a.s.
 Rada města odsouhlasila
provedení úpravy povrchu pozemku parc. č. 61/5, k.ú. Čelechovice, související s odkupem
části pozemku parc.č. 61/5, k.ú.
Čelechovice, formou asfaltového recyklátu.
 Rada města vzala na vědomí informaci o nepředložení žádné nabídky k vyhlášenému záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy čp. 490 (TJ Baník Stochov).
 Rada města odsouhlasila přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., v rámci
charitativního projektu „Obědy pro děti“, v celkové výši
15.169 Kč, který je určen pro
úhradu stravného ve školní
jídelně pro žáky ZŠ Stochov,
ve školním roce 2020/2021.
 Rada města odsouhlasila, na základě vyhlášené výzvy
„Granty 2020“ a splnění vyhlášených podmínek, přidělení
finančních prostředků z fondu protidrogové prevence takto: TJ Baník Stochov, z.s. částku 5.000 Kč, OS Čelechovice
v Čechách, z.s. částku ve výši
10.000 Kč a Tenisový klub Stochov, z.s. částku 10.000 Kč.
 Rada města nesouhlasí s výstavbou skladových hal
v katastrálním území Rynholec
na bývalé haldě hlušiny v bývalém areálu Dolu Armáda a pověřila starostu města k podání námitek k tomuto záměru.
 Rada města ještě před vypuknutím druhé koronavirové vlny odsouhlasila pronájem části sportovního areálu
za účelem provozování lunaparku v průběhu oslav Svatováclavského posvícení, za částku 50.000 Kč včetně DPH, panu
Josefu Tříškovi z Prahy 9.
 Rada města po projednání
odsouhlasila provedení opravy
střechy 1. MŠ Stochov z důvodu havarijního stavu od společnosti Jiří Koula, Kladno, za cenu
1.056.789,80 Kč včetně DPH.
 Rada města odsouhlasila provedení opravy zateplení štítů čtyř
bytových domů, od společnosti
VEXTA a.s., Bořanovice, za částku 934.152 Kč bez DPH.
- jč -
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Galerie 90letých

Paní Julie Kutzendörferová
oslavila v srpnu 98. narozeniny.
 V měsíci srpnu 2020 oslavily 90. narozeniny paní Miloslava Sáčková a 98. narozeniny
paní Julie Kutzendörferová.
 V měsíci září oslavila
91. narozeniny paní Milada
Peřinová.
K těmto významným životním jubileím jim popřáli starosta města, Ing. Roman Foršt,
místostarostka, Mgr. Miloslava
Becherová a Jana Suprunová,
Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme
a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Městský úřad Stochov

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.

spoleèenský servis
Odešli navždy
Amálie Milá
zemřela ve středu
Marie Puchýřová
roz. Jermanová
Vlasta Cachová
roz. Šimonková
Stanislav Černý
zemřela ve středu
Irena Valešová
Zesnula tiše
Blanka Pertlová
roz. Fialová
Milada Tlustá
roz. Petříková
Zdenka Brčáková
roz. Bednářová
Antonie Langerová
zemřela náhle
Ján Gono
zemřel ve středu
Jaroslav Vlášek
po kr. těžké nemoci
Antonín Šlapák
zemřel ve čtvrtek
Jiří Drexler
zemřel náhle
Josef Poluda
zemřel náhle

73 let
19. srpna
79 let
28. srpna
83 let
29. srpna
77 let
2. září
50 let
8. září
81 let
9. září
86 let
27. září
79 let
3. října
74 let
10. října
69 let
14. října
66 let
15. října
76 let
15. října
75 let
16. října
80 let
19. října

PODĚKOVÁNÍ

Město Stochov dnes v ranních hodinách obdrželo drobný dar v podobě krásné dřevěné
ptačí budky. Děkuji tímto firmě
NIELSEN a především její zástupkyni paní Ajce Vernerové
za výrobu a bezplatnou dodávku. Budka bude umístěna v nejbližší možné době na některý ze
stávajících stromů v nově zrevitalizovaném vnitrobloku u I.
mateřské školy Stochov.
Město Stochov spolupracuje
s firmou NIELSEN již více jak
dva roky a díky této spolupráci
a především aktivitě paní Vernerové máme vysazeny například nové stromy v ulici S. K.
Neumanna, osazen „hmyzí hotel“ ve Třešňovce a nyní máme
krásnou ptačí budku. Děkujeme a velmi si vážíme této spolupráce.
Ing. Roman Foršt,
starosta města
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Manželství uzavøeli

Kateřina Humlová a Vladimír Videmann (oba ze Stochova)
byli oddáni 19. září v obřadní síni Městského úřadu Stochov.

Vzpomínky

Drobná inzerce

 Dne 18. prosince to bude
již 25 roků, co nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan Miroslav Vágner. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami.
 Dne 10. prosince to budou
čtyři roky, kdy odešel z tohoto
světa RNDr. Jan Dáňa. Stále
vzpomíná celá rodina.

 Jsem pedikérka s dlouholetou praxí a dojíždím ke klientům domů. Cena mé služby je
230 Kč, včetně cesty. Monika,
tel.: 732 816 224

Smuteèní oznámení

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Lenka a Jitka z květinky TS
Vám přejí jen ty nejkrásnější
Vánoce, příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém
roce. Děkujeme Vám za společně strávených 5 let. Bylo nám
ctí s Vámi pracovat.

KDY VYJDE
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?

V neděli 18. října nás navždy
opustil Josef Poluda ve věku
nedožitých 81 let, bývalý horník, herec amatérského divadla,
básník, vypravěč vtipů a zábavný společník. Nezapomeneme...

Příští číslo Stochovských listů vyjde 14. ledna. Příspěvky
do tohoto vydání můžete zasílat do 29. prosince na adresu
naší redakce, e-mailem nebo
odevzdat na úřadu městyse.
Použít můžete i náš redakční
telefon: 313 572 113. Uvítáme
každý váš nápad, příspěvek či
kritickou připomínku. - re -

Narodili se
Ve slánské porodnici se narodila
tato stochovská miminka:
27. 8. Anette Radová
Stochov
4. 9. Matěj Šmaus
Stochov
V kladenské porodnici se narodila
tato stochovská miminka:
20. 8. Rozálie Procházková
Stochov
3. 9. Tobiáš Kuchařík
Čelechovice
17. 9. Nella Bele Kanyčová
Čelechovice
26. 9. Oliver Franěk
Stochov
7. 10. David Pokorný
Stochov
13. 10. Natálie Mudrová
Stochov
15. 10. Jasmin Mohamed Abouelnaga Stochov
15. 10. Adam Mohamed Abouelnaga Stochov
Rodičům blahopřejeme

Podìkování
 Děkuji všem dobrým lidem,
panu Jiřímu Ogárkovi, panu Davidu Jelínkovi a paní prodavačce ze zverimexu, kteří poskytli
první pomoc mému manželovi
Františku Mlynářovi. Dále bych
chtěla poděkovat Zdravotnické záchranné službě a lékařům
z Rakovníka za rychlou záchranu života. Mlynářová Miloslava
 Děkujeme panu starostovi a Městskému úřadu za blahopřání k našim narozeninám.
Jarmila a Pavel Poláčkovi
 Děkuji tímto za blahopřání a dárek k mým 70. narozeninám panu starostovi Ing. Romanu Forštovi a jeho spolupracovníkům. Pokorný František
 Moc ráda bych poděkovala panu starostovi i paní matrikářce za milou návštěvu a krásné přání k 90. narozeninám.
S úctou Marie Zíková
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově a panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi za blahopřání k mým narozeninám.
Růžena Kopecká
 Děkuji touto cestou Městskému úřadu ve Stochově a panu
starostovi Ing. Romanu Forštovi za blahopřání a dárky k mým
narozeninám. Velké dík též paní
místostarostce p. Becherové
a paní matrikářce p. Suprunové. Julie Kützendorferová
 Poděkování radě města,
starostovi za dárek k 75. narozeninám. Poděkování též místní
organizaci Svazu tělesně postižených. Miroslav Zoula, Stochov
 Děkuji Českému červenému kříži, místní skupině Stochov, zejména paní M. Bradáčové za blahopřání k mým 70. narozeninám. Freierfeilová Hana
 Děkuji za přání k narozeninám Ing. Romanu Forštovi, starostovi města Stochov. Julie Beránková
 Děkuji panu starostovi
Ing. R. Forštovi za dárek a přání
k narozeninám. Věra Neužilová
 Děkuji panu starostovi
v zastoupení Městského úřadu
Stochov za blahopřání k mým
narozeninám. Esztergásová
 Děkuji panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi, městskému
úřadu a všem, kteří mi blahopřáli k narozeninám. Josef Karlovský
 I když jsem neměla žádné
kulaté narozeniny, tak mě potěšilo, že jsem dostala blahopřání
i od MěÚ Stochov. Díky. Jiřina
Dáňová, Slovanka
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově a panu starostovi
Ing. R. Forštovi a komisi pro mládež a seniory za dárek a blahopřání k narozeninám. Jiří Bláha
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KDY BUDE DOKONČENA REVITALIZACE

ČELECHOVICKÉ NÁVSI?

FOTO LIBOR POŠTA

Jaké prvky byly vůbec umístěny do tohoto vnitrobloku?
Miloslava Becherová to popsala
takto: „Architektonický návrh
tohoto vnitrobloku byl postaven na tom, že tento prostor
budou v hojné míře užívat děti
Na jakém základě se předsta- dětmi z MŠ, byl v dosti dezolát- z přilehlé mateřské školky. Provitelé města rozhodnou pro re- ním stavu. Takže jsme se roz- to byly do něj zakomponovávitalizaci určitého
ny určitě hezké přírodvnitrobloku? Mísní prvky, např. hmatová
tostarostka města
stezka, která je tvořena
mně k tomu řekla
kameny různých velinásledující: „K rekostí. A samozřejmě, že
vitalizaci nějakézde byly opraveny doho prostoru mezi
tčené chodníky, kvůdomy, tzv. vnitli nimž se vlastně přirobloku, přistupustoupilo k realizaci tojeme až tehdy, kdy
hoto projektu, vznikla
jsou všechny domy
zde nová parkovací mísobklopující tenta, byly provedeny sadoto prostor zrekonvé úpravy – bylo zde vystruovány a zatep- Nově zrevitalizovaný vnitroblok na Stochově, sázeno nemalé množství
leny. Ale při revi- u 1. Mateřské školy.
zeleně, dále byla upravetalizaci vnitroblona a doplněna soustava
ku u 1. MŠ jsme museli udělat hodli, že tento prostor zvelebí- veřejného osvětlení a také opravýjimku, protože chodník, kte- me i přesto, že zateplené domy vena soustava polopodzemních
rý je poměrně hodně využíván zde ještě nejsou.“
kontejnerů na tříděný odpad.“

Město nyní realizuje výstav- pak budou postaveny všechny
bu nových chodníků v Ho- chodníky, jejichž výstavbu jsme
nicích, po levé straně uli- naplánovali.“
ce Osvobození, na výjezdu
na Čelechovice. Budou se
chodníky stavět i na druhé straně této
komunikace?
Miloslava Becherová mně
prozradila
toto: „V souč a s n é d o b ě Kdy bude dokončena rekonstrukce této části
se dokonču- čelechovické návsi?
jí cho dníky
na jedné straně ulice OsvoboA jak to paní místostarostka
zení v Honicích, za což jsem vidí ohledně dokončení revivelmi ráda. A protože uva- talizace návsi v Čelechovicích?
žujeme o výstavbě chodníků „Některé naplánované investice
i na druhé straně této komuni- jsme museli kvůli pandemii kokace, tak budeme muset dotče- ronaviru posunout, včetně této,
né pozemky dořešit majetko- ale já si myslím, že do konce toprávně a určitě to nebude vů- hoto volebního období bychom
bec jednoduché. Já ale věřím, že měli revitalizaci čelechovické
to zvládneme a že v Honicích návsi dokončit.“ Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Další úspěšně dokončenou akcí města Stochova je Revitalizace vnitrobloku u 1. mateřské škola Stochov, jak zní přesný název této investiční akce. O tomto díle, které si vyžádalo
náklady ve výši cca 5,5 mil. Kč, a o některých dalších investičních akcích v městských částech Stochova jsem hovořil s místostarostkou města Miloslavou Becherovou.

SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH

ANEB CO NÁM KORONA VZALA

byl ve 13 hodin na místním
hřišti. Velikonce – první úkol –
tam se barvila velikonoční vajíčka a pletly se pomlázky. Další úkoly byly čarodějnické. Děti
si za pomoci dvou čarodějnic
mohly vyrobit jejich strašidelné
miniatury. Ty nejmladší vybarvovaly obrázky. Hned kousek vedle se ty
šikovnější pokoušely křesadlem rozdělat
oheň.
K čarodějnicím patKrásné čarodějnice v podání Andrei Ulrychové ří samozřejmě
i oheň velký,
a Jany Landové, obě pocházejí z Čelechovic.
který byl pozně dodržují. Přáli si, aby se opět ději také rozdělán, a hladovsetkali a připomněli si to, co je ci si po náročném odpoledtady všechny spojuje. Začátek ni opekli buřty. Další soutěží
FOTO MARCEL ŘÍČÁNEK

A proč tento název? Spolek
kvůli viru Covid-19 přišel o každoročně pořádané akce, jako
jsou Čarodějnice, Máje, Den
dětí a Svatojánský večer. A o co
přišla celá obec? O krásné jarní velikonoční svátky, které se
v této části Stochova stále hoj-

byly „Naše krásné a tolik milované staročeské máje“. Stanoviště se nedalo přehlédnout
ani přeslechnout. Děvčata měla
na sobě kroje a zpívaly se lidové písničky. Zde bylo za úkol
obléknout pannu do májového kroje, ozdobit zelené smrčky a zatančit polku nebo valčík. A letíme na další, trošku
sportovnější úkoly. Soutěžilo
se ve skákání v pytli, střílení ze
vzduchovky a přecházení po lanech mezi stromy. Odměnou
za námahu bylo občerstvení
v krásně vybarveném čelechovickém voze, kde barmani připravovali barevné, sladké koktejly a zúčastnění si zde mohli vychutnat ovoce, které si namáčeli v čokoládové fontáně.
Večer se konala malá tancovačka, a to nejen pro pořádající,
ale i pro všechny, kteří se chtěli po tak dlouhé době „domácího vězení„ pobavit. Je škoda,
že po uvolnění nouzového stavu nevyužili všichni tento čas
na čelechovické setkání, protože v tomto termínu se v okolí konala spousta dalších kul-

turních akcí. Tudíž v Čelechovicích nebyla návštěvnost moc
veliká. Ale o to víc si to užili
všichni zúčastnění, alespoň se

byl postaven v roce 1880, tudíž slaví krásných 140 let. Nachází se na konci obce směrem
na Nové Strašecí. A bohužel nevzpomeneme
společně ani
na ty, kteří již
nejsou s námi
při Pěkné hodince, která
se měla konat
19. října.
Budu doufat,
že další
Zahráli jsme se i a naše milované staročeské máje.
můj článek se
nemuseli přetlačovat u stano- nebude jmenovat „Co nám kovišť. I pořadatelé měli více času rona vzala II“. ( Oslava sv. Marse věnovat účastníkům a ko- tina, Mikuláš, Rozsvícení vánečně si užili lidský kontakt.
nočního stromu, Vánoční krA bohužel, je podzim, máme mení zvířátek a společné soutu opět nouzový stav a Spolek sedské přivítání Nového roku).
Čelechovice v Čechách přiZa Spolek Čelechovice v Češel už o další plánované akce. chách přeji všem pevné zdraví
Moc nás mrzí, že jsme si ne- a doufám, že se brzy zase všichmohli společně užít Svatoha- ni setkáme. A pokud byste se
velské posvícení, které slaví- chtěli podívat na fotky a video
me 17. října. V tento den jsme z akce „Co nám korona vzala“,
opět chtěli společně posvětit zavítejte na naše stránky www.
další historickou památku naší https://www.celechovice.eu/,
obce, která v tomto roce slaví a jsme i na Facebooku.
Anna Lapuníková
kulatiny. A to je křížek, který
FOTO MARCEL ŘÍČÁNEK

Spolek Čelechovice v Čechách jako ostatně i jiné spolky díky
nouzovému stavu přišel o řadu pravidelně pořádajících akcí.
Život v obci se na jaře zcela zastavil. A pak nastalo dlouho očekávané rozvolňování. Členové spolku přemýšleli, jakou akci
společně připravit, aby se opět všichni společně sešli a pořádně se pobavili. Využili k tomu termín 29. srpna a vymysleli
akci s názvem „Co nám korona vzala“.
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STOCHOVŠTÍ FOTBALISTÉ ZATÍM NA OSMÉM MÍSTĚ
Koronavirová pandemie přerušila IV. fotbalovou třídu
na kladenském okrese po pouhých pěti kolech. TJ Baník Stochov se zatím nachází na 8. místě s pěti body. Tabulku vede
SK Slatina se 14 body před Viktorií Černuc B (12 b.) a TJ Sokol Olovnice (12 b.). Tabulku uzavírá TJ Sokol Zákolany s jediným bodem.

Požádali jsme sekretáře klubu Františka Štětinu, aby nám
zhodnotil jednotlivá utkání:
SK Vinařice – TJ Baník Stochov 4:3 (1:2), branky: Burle,
Pražák, Coufal
První utkání v nové sezóně jsme odehráli proti Vinařicím. To nám ukázalo, že IV. třída nebude procházka růžovou
zahradou. V prvním poločase
jsme soupeře přehrávali a odměnou byl poločasový výsledek
1:2 z našeho pohledu. Do druhého poločasu jako kdyby nastoupilo jiné mužstvo. Nic se
nám nedařilo a úplně jsme fyzicky odpadli a moc nás v premiéře nepodržel ani brankář
Albert. Za to nás soupeř potrestal čtyřmi brankami a my
odjeli bez bodu domu.

TJ Baník Stochov – Sokol Olovnice 1:3 (1:0), branka: Jirka
Domácí utkání jsme opět rozehráli dobře a zaslouženě jsme
se dostali do vedení, ale moc
jsme se neponaučili z prvního
utkání. Druhý poločas patřil
soupeři, který si odvezl 3 body.
Fotbal Zákolany – TJ Baník
Stochov 2:3 (2:2) np. branky:
2× Jirka
V Zákolanech jsme předvedli opět průměrný výkon, který
stačil na nerozhodný stav a připsání prvního bodu do tabulky. Druhý bod jsme vybojovali
zásluhou J.Tučka, který proměnil rozhodující pokutový kop.
TJ Baník Stochov – Slavoj
Kladno „B“ 2:0 (1:0), branky:
Burle, Ploch

TŘI VÝHRY A JEDNA PROHRA

Po letní přestávce začala
v září a v říjnu stolním tenistům Sokola Stochov Honice
nová sezona. Do jejího přerušení 12. října se podařilo odehrát pouze zahajovací zápasy.
A mužstvo má odehrané 3
utkání v krajském přeboru
II.třídy.
Dne 18. 9. Sokol Stochov Honice A : TTC Kladno C 10:5
(body/prohry – T.Velc 4/0 ,
J.Jedlička 3/0, Z.Janoušek 1/2 ,
R.Žák 1/2 , čtyřhry 1/1).
Dne 3. 10. TJ Úholičky A :
Sokol Stochov Honice A 10:3
(body/prohry – J.Jedlička 1/2

, P.Krob 0/3, Z.Janoušek 1/2,
J.Hudeček 0/2, čtyřhry 1/1).
Dne 4. 10. Sokol Rakovník A : Sokol Stochov Honice
A 8:10 (body/prohry – T.Velc
3/1, R.Žák 3/1, J.Jedlička 3/1,
Z.Janoušek 0/4 , čtyřhry 1/1). B
mužstvo odehrálo jedno utkání v okresním přeboru II. třídy.
Dne 6. 10. Sokol Stochov Honice B : TJ Sokol Dříň C 13:5
(body/prohry – P.Krob 3/1,
T.Šubrt 2/2, M.Freiman 4/0,
J.Hudeček 3/0, P.Dušek 0/1,
čtyřhry 1/1). C mužstvo zatím
nehrálo.

Jaroslav Jedlička

FLORBAL SOUČÁSTÍ
POHÁDKOVÉHO LESA

Ještě než odstartovala samot- čovat. Jsme rádi, že jsme se této
ná ligová sezona dospělých, zú- události mohli zúčastnit. Byla to
častnilo se 5. září několik hrá- perfektní akce pro děti i rodiče,“
čů A-týmu krásné akce pro řekl Stanislav Prokop.
- re děti s názvem Pohádkový les, kde
měly možnost vyzkoušet si střelbu
na branku a dovednosti s míčkem.
„Nečekal jsem,
že jich přijde tolik,
takže to byla pěkná fuška, ale samozřejmě akce pro děti
jsou vždycky super
a doufám, že takové tradice budou
Děti si vyzkoušely dovednosti ve florbale.
na Stochově pokra-

První „seznamovací“ soustředění stochovských fotbalistů při táboráku proběhlo ještě před prvním soutěžním utkání.
Druhé domácí utkání jsme
chtěli konečně bodovat, což
se také povedlo. Hráli jsme
více ze zabezpečené obrany,
protože soupeř byl technicky

zdatnější a v krizových chvílích nás podržel náš brankář
M. Zemek.
Druhý poločas byl soupeř nebezpečný, pojistku na první ví-

tězství dal v 80. minutě J. Ploch,
který působil v minulé sezóně
právě na Slavoji.
SK Slatina – TJ Baník Stochov 5:0 (2:0)
Ve Slatině jsme chtěli navázat na domácí vítězství, ale vůbec se nám střelecky nedařilo.
Výsledek ovlivnilo vyloučení
A. Jurgovského v 60. minutě
po druhé žluté kartě. V oslabení jsme nedokázali najít rytmus
hry a od většího debaklu nás
opět zachránil brankář Zemek.
Bohužel po tomto utkání budeme muset navštívit obě komise
OFS za vyloučení DK a za neuzavření zápisu vedoucím STK.
- re -

STARŠÍ ŽÁCI S JEDINOU VÝHROU

Podzimní utkání jsme začali
TJ Baník Stochov – FK Žižidoma se Sokolem Hostouň. Ze ce 2:1 (0:0) branky: 2x Kašpar
hry jsme odešli bez bodu, ovNa konci druhého domácího
šem za herní dovednosti si klu- utkání jsme si konečně po dlouci zaslouží pochvalu.
hé době zazpívali. Baník byl
také fyzicky o trochu lepší, než
Žižice. Hráči předvedli velmi
dobrý týmový výkon.
Fotbal Zákolany – TJ Baník Stochov 8:1 (4:0) branka:
Janinda
Hráči Zákolan nás od začátku utkání trápili. Nestačili jsme
jim moc fyzicky a náš tým neproměňoval gólové šance.
TJ Baník Stochov – SK Slatina 1:8 (0:2) branka: Minichthaler
První poločas domácího
utkání vypadal nadějně. Baník
Tým stochovských starších žáků. Horní řada zleva: Korpa, Jačasto zakončoval, ovšem bez
nouš, Petukhov, Škrábal, Fenclová, Křivánek, Švorc, Macoun.
gólu. V druhém poločase BaLežící zleva: Minichthaler, Janinda
ník odpadl fyzicky, jelikož jsme
Nyní má Baník na soupisce
Slavoj Zvoleněves – TJ Ba- do zápasu nastoupili v malém
starších žáků 10 hráčů a nut- ník Stochov 5:1 (3:0) bran- počtu hráčů a střídání nemohno dodat, že tréninková účast ka: Škrábal
lo být tak intenzivní jako jindy.
je výborná. Kluci na sobě pra
František Štětina
Slavoj nás v tomto utkání přecují a chtějí fungovat jako tým. hrával. Náš tým byl také rozhoDo této kategorie nadále hledá- zen, jelikož jsme museli vynume ročníky 2006 až 2008.
ceně měnit sestavu, z důvodu
TJ Baník Stochov – Hostouň zranění brankáře L. Macouna.
2:5 (1:1) branky: Janinda, Mi- Druhý poločas jsme na Slavoj
Florbalisté si před sezonou
vytýčili jasný cíl, a to postup
nichthaler.
nestačili fyzicky.
do vyšší soutěže! To, zda se jim
to nakonec podaří či nepodaří,
Stochovští florbalisté měli žádný velký turnaj. Naštěstí se je zatím ve hvězdách. A-tým má
před sezonou velké plány, nic na poslední chvíli podařilo za- odehrané čtyři utkání s bilancí
z toho se však kvůli Covidu-19 jistit účast na Pražském Czech 3-0-1 a momentálně se od zaneuskutečnilo. Již v červnu se Open, kde jsme v srpnu ode- čátku října pozastavila veškeměl tým Blue Horses předsta- hráli 5 zápasů a alespoň částeč- rá soutěžní utkání. Česká florvit na mezinárodním turnaji ně se tak mohli připravit na li- balová unie ustanovila, že koUkraina Open v ukrajinském gové zápasy.
nečné pořadí s určením vítěze,
Lvově a v srpnu na Slovenském
Výsledky Czech open: Sto- postupujících a sestupujících
florbalovém poháru v Bratisla- chov – Litvínov 2:2, Stochov je možné stanovit po odehrání
vě, nic z toho se však vlivem – Black Angels Dasta 2:0, Sto- minimálně 50% utkání základpandemie nestalo.
chov – SCS Berlín 7:2, Stochov ní části. Všichni tak doufáme,
Tým se tak po několika letech – Klatovy 5:1, Stochov – BATS že se situace brzy ustálí a my
dostal do situace, kdy je před Černošice 3:4
budeme moc opět vyběhnout
nadcházející sezonou nečekal
Stanislav Prokop na hřiště.
Stanislav Prokop
Fotbalové družstvo starších
žáků hraje v kategorii 7+1, kdy
nám toto seskupení výrazně
pomohlo k tomu, abychom
mohli s žáky dále pokračovat.

AKTUÁLNĚ
Z FLORBALU

COVID NÁM ZHATIL PLÁNY
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VE SPOLEČNOSTI NATIVEL MUSELI

ČELIT KORONAVIROVÉ NÁKAZE

tovných plošných testů v pondělí dopoledne. Všech 60 testovaných spolupracovníků mělo
v pondělí testy negativní a Nativel ještě během odpoledne
zz Kdy se ve vaší společnos- álu Nativelu ve čtvrtek odpo- částečně obnovil výrobu.
ti vyskytly první případy ko- ledne. Výsledky byly k dispozz Tušíte, odkud se nákaza
ronavirové nákazy a jak se si- zici ještě týž den po jedenácté mohla do firmy dostat?
tuace dále vyvíjela?
Ve firmě se první pozitivně
testovaný objevil v úterý 6. října. Jeho přítelkyně, se kterou
žije, pracuje shodou okolností také v Nativelu a v pondělí
5. října byla ještě v práci. Protože z hygieny se u nás dosud
nikdo neohlásil, začalo vedení
společnosti okamžitě jednat.
Ve středu zůstali doma tři lidé,
u kterých byla největší pravděpodobnost nákazy.
zz Jaké nezbytné kroky jste
podnikli pro to, aby se nákaza dále nešířila a ochránili jste
Výroba ve společnosti Nativel byla po koronavirové anabázi
vaše další zaměstnance?
opět obnovena.
Poté, co se během středy
ohlásila další zaměstnankyně hodině večer. Pozitivních bylo
Pozitivně testovaní zaměsts teplotou a podezřením na ná- dalších 7 zaměstnanců a vede- nanci byli z různých úseků
kazu, bylo rozhodnuto o prove- ní společnosti ještě v noci roz- a vedení si myslí, že nákaza se
dení plošného otestování všech hodlo o uzavření firmy v pátek do firmy dostala ze Stochova
zaměstnanců. To bylo provede- a v pondělí. Během pátku bylo z několika různých zdrojů. Oba
no soukromou firmou v are- rozhodnuto o provedení opě- dva testy musel Nativel uhra-

FOTO LIBOR POŠTA

Začátkem října se ve stochovské společnosti Nativel vyskytlo několik případů koronavirové nákazy. O tom, jak se vedení společnosti s touto nepříjemnou záležitostí vyrovnalo,
jsem hovořil s jednatelem společnosti Jaroslavem Jedličkou.

dit ze svého. Bylo to těžké rozhodování, ale ukázalo se jako
jediné správné. Prioritou bylo
ochránit zdraví ostatních zaměstnanců a zajistit pokračování ohrožené výroby. I když
to vypadá, že máme nyní situaci pod kontrolou, jsme si plně
vědomi, že vzhledem k neustále se zhoršujícímu vývoji v ČR
se s největší pravděpodobností vyskytnou další případy nákazy. Proto se snažíme o striktní dodržování všech opatření,
která byla postupně zavedena
během září. K nejdůležitějším
patří nošení roušek na všech
pracovištích, dodržování rozestupů a co největší omezení
kontaktů všech zaměstnanců,
vytvoření pracovních skupin,
které se vzájemně nesmějí stýkat, pronájem dalších toalet…
zzPromítla se tato nákaza
i na zakázkách společnosti?
Nativel má v současné době
dostatek zakázek, do konce
října by se měl rozjíždět nový
projekt. Proto i za současných
obtížných podmínek hledáme
nové spolehlivé zaměstnance.
Libor Pošta

BYLA ZRENOVOVÁNA DALŠÍ TŘI KONTEJNEROVÁ MÍSTA

Město Stochov dokončilo renovaci dalších tří kontejnerových
Vše však bude záviset na aktuální ekonomické situaci a na stastání. „Do dalšího roku počítáme s opravou dalších kontejne- vu veřejných financí, která aktuálně není zrovna nejlepší,“ uvedl
rových hnízd.
starosta Roman Foršt.
- re -

PŮVODNÍ PODOBA KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ

ul. S. K. Neumanna

ul. Dukelská

ul. U Stadionu

NOVÁ PODOBA KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ

ul. S. K. Neumanna

ul. Dukelská

ul. U Stadionu

Stalo se před sto lety
 Josef Pospíšil a František
Bechner podali na jaře 1920
návrh, aby dal obecní úřad vybubnovat, že veškeré pěšiny
přes pole ve Stochově jsou zakázány a aby byly dotyčné osoby pokutovány.
 Obecní rada v květnu 1920
rozhodla, aby každý člen stochovského zastupitelstva, který se třikrát bez omluvy nedostaví na schůzi, byl pokutován.
V tomto měsíci rezignoval Emil
Pauza na místo zastupitele.
 Starosta Stochova v září
1920 navrhl, aby ovoce na stromech před školou, před statkem paní Jůnové čp. 13, před
okny paní Jelínkové a před domem Václava Jermana si koupili sami tito vlastníci. Pokud
by s tím nesouhlasili, aby obec
toto ovoce prodalo v dražbě.
 Dne 20. prosince 1920
byla obecním úřadem udělena vánoční podpora Anně
Vlkové ze Stochova v obnosu 50 Kč a Zbyňku Vostatkovi
ve výši 30 Kč.
 V prosinci 1920 zastupitel
Jan Valenta žádal obecní úřad,
aby Antonína Vostatka donutil
hradit nájem za světnici v obecním domku a pokud nezaplatí, aby byl soudně vystěhován.
Jiří Červenka

Minipříběhy
Hrůzný rok 1933
horníka Kratiny
Dne 5. března 1933 se občané Stochova a Honic shromáždili v hostinci U Slovanské Lípy,
aby v den narozenin prezidenta
T. G. Masaryka vyslechli přednášku o prezidentu osvoboditeli. Najednou však byli vyrušeni
hasičskou trubkou a zvoláním
„hoří“. Všichni vyběhli ven, ale
pro hustou mlhu nikdo nebyl
schopen zjistit, kde hoří. Teprve
po chvíli bylo shledáno, že hoří
u horníka Josefa Kratiny v čp. 29.
Jak k požáru došlo, zjištěno nebylo. Dne 3. května 1933 koupil
shořelý domek František Jůna ze
Stochova. Pan Kratina si na to
koupil domek čp. 67 po svém
švagrovi Antonínu Paurovi, který zemřel v roce 1930.
Jakoby neštěstí pro rodinu
horníka Kratinu bylo málo, téhož roku 7. prosince se stal Janu
Kratinovi na dole Anna v Rynholci smrtelný úraz. Zůstala
po něm manželka a dvě malé
děti. Vdova v roce 1935 prodala jejich domek železničnímu
zřízenci Františkovi Nikrdlemu z Milostína. Jiří Červenka
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STOCHOVŠTÍ TURISTÉ VYRAZILI DO PEKLA
Následující den čekala na tuPo roční pauze vyrazili členové Klubu českých turistů Stochov
na výlet do Sloupu v Čechách. Tuto oblast již dříve navštívi- risty trochu náročnější trasa, ale
li, avšak nestihli si prohlédnout všechny tamní památky a pří- překrásný výhled z rozhledny
rodní kuriozity. Volba letošní cílové destinace tedy byla jasná. Na Stráži strmý výšlap všem vysochami. Po vydatném obědě se
skupina přesunula do penzionu
Druhý domov v Janově, v němž
je přivítali úžasní majitelé. Po večeři se posedělo a naplánoval se
program na následující dny.
Ve čtvrtek hned po snídani zamířili všichni do Nového Boru.
Zavítali do muzea a sklárny Novotný Glass. Jedná se o malou
rodinnou sklárnu, kterou vybudoval světoznámý mistr Petr
Novotný podle návrhu architekta Bořka Šípka. Zdejší galerie rozhodně stojí za zhlédnutí. Část skupiny se po prohlídce vydala autobusem do České
Lípy, kde si mimo jiné prohlídla vodní hrad Lipý, a druhá část
zamířila přes lesní hřbitov, jeden z nejkrásnějších v Česku,
zpět do Janova.

FOTO KČT STOCHOV

Ve středu 16. září se osmnáct
stochovských turistů rozjelo
směr Nový Bor. Jejích první zastávka byla v Pekelných dolech,
největším pískovcovém podzemí v Evropě, kde se nachází unikátní sídlo motorkářského klubu. Motorky mohou zajet přímo
do jeskyně a projíždět se tam.
Díky dekoracím si návštěvníci připadají jako v opravdovém
pekle. Poté se turisté přesunuli do sklárny v Lindavě. Sklárna
Ajeto vyváží luxusní výrobky
do celého světa a samotný areál je vyzdoben různými skleněnými dekoracemi z místní produkce. Během prohlídky mohou zájemci vidět také ukázku
sklářské výroby přímo z ochozu.
V přilehlé krčmě je krásný výhled do zahrady se skleněnými

si lze prohlédnou lesní divadlo, dalekohledem pozoruje okolí.
které v létě nabízí řadu atraktivTaké v sobotu se členové kluních představení. Další zastáv- bu nemohli dočkat nových zákou, kterou v této oblasti nelze žitků a hned po snídani se vydali obdivovat další krásy a zajímavosti okolí. Výběr padl
na Modlivý důl, poutní místo
se skalní kaplí, které hrálo roli
v duchovních dějinách zdejšího kraje. Nachází se v krásném prostředí lesů za skalním
masivem ve Svojkově. Zpáteční
cesta vedla přes stejnojmennou
zříceninu hradu.
V neděli ráno se Stochovští rozloučili s majiteli penzionu a vydali se na cestu domů.
Cestou ještě navštívili zámek
Zákupy. Část skupiny počkala na prohlídku, zbytek se spokojil s procházkou po zámecké
Členové Klubu Českých turistů Stochov.
zahradě. Tím byl zdařilý výlet
nahradil. Tato 33 metrů vyso- vynechat, je skalní hrad Sloup, u konce. Turisté si užili spouská rozhledna nabízí krásný vý- jeden z nejkrásnějších hradů tu legrace, počasí jim přálo.
hled na sloupské údolí se skalní v republice. Byl vytesán do ská- Mají další zážitky, na něž bupoustevnou a zalesněné kopce ly o výšce 100 metrů a je zná- dou dlouho vzpomínat.
Lužických hor. Cestou na horu mý sochou poustevníka, jenž
Klub Českých turistů Stochov

MO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH INFORMUJE
V letošním roce nám z důvodů koronakrize nebylo dopřáno pracovat pro naše členy
MO Svazu tělesně postižených
tak, jak bylo plánováno a přislíbeno. Velice nás to mrzí, ale
co se dalo dělat? Naše šikovné
ženy pochopily situaci a hned
se aktivně zapojily do šití roušek jak pro své rodiny, tak i pro
nejbližší kolem sebe. Patří jim
náš velký dík.
Každý rok pořádáme dva
jednodenní poznávací výlety
a dva týdenní rekondiční pobyty. Letos tomu bylo, bohužel,
jinak. Plánovaný výlet na Zámek Hrubý Rohozec se v květnu nekonal, z důvodu uzavření zámků i restaurací. V červnu jsme měli jet na rekondiční pobyt na Šumavu, byl velký

zájem, ale opět zrušeno. Kon- v srpnu na výlet na Zámek li 14. září na rekondiční podiční cvičení bylo pozastaveno Žleby. Účast byla malá, pouze byt. Sice trochu s obavami, ale
od března, stejně tak vycházky 28 osob, asi z obav nákazy, ale doufali jsme, že odvezeme lidi
do čistšího prostředí Českolipska, kde nákaza byla prakticky minimální. Tak tomu také
bylo. Penzion Ráj se nachází
téměř na samotě 1 km od nejbližší vesnice Litice, takže náš
program se mohl uskutečnit
na zdravém vzduchu. Cvičení,
vycházky, soutěže, autobusem
jsme zajeli na blízký zámek
Zákupy a do skanzenu Zubrnice. Oba výlety nebyly daleko a opět v nerizikové oblasti.
Všichni jsme se vrátili zdraví
a odpočatí. Účast byla ale pouZ rekondičního pobytu v penzionu Ráj v Liticích v září 2020.
ze 30 osob.
a setkávání v Babincích. Když výlet jsme nezrušili a úspěšně
Začátkem září jsme začauž to vypadalo, že jsme nad jsme jej absolvovali bez pro- li také s kondičním cvičením
„koronou“ vyhráli, jeli jsme blémů. Stejně tak jsme odje- na Stochově, setkávání v Ba-

bincích, ale se zhoršující se situací kolem koronaviru? Uvidíme, jak se situace bude dále
vyvíjet a zda nebudeme opět
nuceni přistoupit k pozastavení činnosti.
I přes všechna nepopulární opatření nezapomínáme
na naše imobilní členy a opět
jim před Vánoci předáme dárkové balíčky.
Děkujeme našim členům
i ostatním občanům za dodržování hygienických opatření,
přejeme všem, aby tuto nešťastnou dobu přečkali pokud možno ve zdraví. Doufejme, že ten
příští rok bude lepší a budeme
si moci vynahradit to, o co jsme
letos přišli.
Ludmila Dvořáková, předsedkyně MO STP ve Stochově

DO ČTYŘ LET BY MĚLY BÝT NA STOCHOVĚ ZATEPLENY...

Dokončení ze strany 1
zz O fasády zateplených
domů je nutno se také starat,
občas je vyčistit. Fasády bytových domů, které byly zatepleny
v nějaké první vlně, čistíte pravidelně, dle nějakého klíče, nebo
čistíte jen ty, které to vyžadují?
Čistíme jen ty fasády, které to vyžadují. To znamená,
že na nějakém domě vyčistíme třeba jen dvě stěny. Většinou jde i ty severní či návětrné. Jedná se o vysokotlaké čištění za použití speciální chemie. V nedávné době jsme při-

stoupili k odstranění organických a atmosférických nečistot
na bloku 25, v Hornické ulici
čp. 338 až 340 a na bloku 15,
v Hornické ulici čp. 384 až 386.
zz V poslední době jste také
museli řešit, respektive zabezpečit uvolněný fasádní systém na západním štítu bloku
B v ulici J. Šípka. Jak jste vůbec zjistili, že tento fasádní
systém je uvolněný a jak jste
ho zabezpečili?
Naproti Střední škole služeb
a řemesel probíhala stavba parkoviště a chodníku u školky,

a jeden z dělníků, když kolem
vedlejšího domu projel válec, se
opřel o štít tohoto domu a zjistil, že štít se podivně chvěje.
Hned byl povolán statik, který
odhalil, že tento štít je uvolněný
a že ho bude nutno zabezpečit.
Takže štít byl posléze takovými speciálními vruty zabezpečen. Také jsme hned raději nechali zkontrolovat štíty dalších
domů. Zjistili jsme, že v nedobrém stavu jsou další čtyři štíty
našich domů. Tento problém
chceme vyřešit do prosince tohoto roku, a to tím způsobem,

že je zateplíme úplně novým fasádním systémem.
zz Nemalé investice proudí také do interiérů bytových
či jiných domů ve vlastnictví
města. Co se vám v poslední
době zde podařilo realizovat?
V objektu Speciální školy
Slunce, v Hornické ul. čp. 410,
byly osazeny termostatické ventily a hlavice, což byla investice
za cca 160 tisíc Kč. V budově
městského úřadu, ve 2. patře,
kde mají ordinace lékaři, jsme
vybudovali nové WC a v posledních dnech bylo otevřeno

další WC pro lékaře a pacienty
z 1. patra, a také pro personál
a zákazníky provozoven a nebytových prostor, jež se nacházejí
v přízemí. Dále jsme v bytových
domech od 14. do 30. září vyměnili cca 550 kusů vodoměrů
na TUV a SUV. A v neposlední
řadě plánujeme výměnu arkýřových oken v bytových domech,
konkrétně v bloku 13, v ulici J.
Šípka (čp. 371 až 373) a v bloku
15, v Hornické ulici (čp. 384 až
386), a výměnu střešních oken
na blocích 30, 30 A a v bloku 76.
Libor Pošta
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KAMARÁDI JSOU MÁ SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST NAVŽDY
Jaká byla tenkrát moje motivace? Chtěla jsem smysluplně
trávit svůj volný čas. Chtěla jsem přispět něčím prospěšným
stochovským, také jsem chtěla být dětskou sestrou, ale tento
obor zrušili, tak jsem se práci s dětmi začala věnovat prostřednictvím Kamarádů.

Dračí borci se pořádně vyřádili.

CESTOVATELÉ ČASEM ZACHRÁNILI

PLANETU PŘED OTROCTVÍM
V předposledním srpnovém
týdnu se parta neohrožených
dětí vydala na cestu proti proudu času. Zloduch Mentor našel způsob, jak se přesouvat časem a chtěl ovládnout a zotročit svět. Děti prozkoumaly prvohory, pravěk, středověk, budoucnost a další období. V kaž-

dém čase napravovali Mentorovy zlovolné snahy o ovládnutí
světa. A jak to vlastně skončilo?
Překazili jsme mu plány, ochromili jeho armádu a na konci
oslavovali. Příměstský tábor se
všem líbil a těšíme se na příští
rok s Vámi.
Lucie Gombitová

zeli na faře, potom jsme se dělili o klubovnu se šachisty v kulturáku v prvním patře, ale nakonec se nám podařilo dohodnout se s vedením města a pronajali jsme si nynější prostory,
které jsme si postupně mohli
dovolit i rozšířit a přizpůsobit
až do stávající podoby.
Pamatuji si, jakou jsme měli
radost, že konečně budeme
mít klubovnu jen pro sebe,
uděláme si ji dle našich představ a budeme moct podnikat víc akcí. Byly to naprosto
skvělé časy.
Vždycky nebylo všechno
úžasné, zažili jsme i různé „ponorky“, nedorozumění a občas
jsme i váhali, jestli nám to naše
úsilí, čas i peníze, které jsme
všichni do Kamarádů vkládali,
stojí vůbec za to.
No a teď slaví Kamarádi dvacet let a fungují čím dál tím
lépe. Takže se to sakra vyplatilo!!!
Jsem na nás hrdá a hlavně vděčná, že jsme se dali do-

VZPOMÍNÁME NA ZAČÁTKY KAMARÁDŮ
Oslovili jsme naše kamarády a poprosili je, aby u příležitosti oslavy dvaceti let existence spolku Kamarádi za-

V ŘÍJNU PROBĚHLA DRAKIÁDA
V pátek 9. října jsme se i přes
nelehkou dobu sešli na každoroční akci Drakiáda. Tentokrát,
bohužel, v omezeném počtu 20
lidí. Zázemí poskytl Bikers bar,
za což moc děkujeme! Na dračí
hry jsme využili prostor na bývalé škváře právě za Bikers barem. Na začátku jsme si rozdělili děti do dvou skupin a mohlo se začít dovádět.
V rámci dračích her si děti
vyzkoušely skok do výšky
a do dálky na čas, vožení draka v kolečku slalomovou dráhou a střílení z luku nebo hod
tenisákem na draky z pohá-

KLUBOVNA

dek. Na konci děti soutěžily
o to, který drak vydrží nejdéle
ve vzduchu. Všichni byli moc
šikovní, a tak si zasloužili balíček sladkostí. Už teď se těšíme na další kamarádské akce.
Zuzana Lochmanová

FOTO LUCIE GOMBITOVÁ

Dobrodruzi před odjezdem do minulosti.

vzpomínali... Se souhlasem
autorů budeme průběžně dále
zveřejňovat jejich vzpomínky.
Doufáme, že čtenáře zahřejí
na srdci, přiblíží jim naši činnost, inspirují je.
A pokud i Vy máte hezkou, třeba i mladší vzpomínku na Kamarády a chtěli byste
se o ní s námi podělit, napište,
prosím, na e-mail hejzlarova.
kristyna@seznam.cz. Těšíme
se na Vaše vyprávění.
Kristýna Hejzlarová

JEŽEČCI KAM SE PODÍVÁŠ

V rodičovském centru Vendelín na Stochově se maminky s dětmi scházely pravidelně
každý týden. Jednou měsíčně se
v kroužku vyrábí. Poslední vyrábění proběhlo 28. září 2020.
Z fleecu si maminky vyrobily
lišku a děti ježečky. Všechny

BEZPEČNĚJŠÍ

Kamarádi dostali dárek, ale
ne jen tak ledajaký – vydezinfikování celé klubovny speciálním roztokem Ag NANO ++.
Přestože má desinfekce roční
účinnost, i nadále dezinfikujeme dotykové plochy, jako kliky, vypínače, WC, stoly apod.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat za sponzorský dar
a doporučit firmu dalším zájemcům. Kristýna Hejzlarová

hromady. Byli jsme bezva parta bláznů, co svůj sen nevzdali a jsme už navždy kamarádi,
což nám nikdo nikdy nevezme.
Ještě bych chtěla zmínit, že
děcka, která kdy Kamarády
prošla, nám dávají úžasnou
zpětnou vazbu a hlavně jsme
jim byli dobrými vzory, protože spousty z nich něco, jakýkoli druh dobrovolnictví, dělají též. Prostě rozhodně ničeho nelituji a děkuji všem, kteří
byli ve sdružení a taky těm, kteří nám pomáhali externě a bez
kterých by se některé akce ani
nemohly uskutečnit.
Na závěr bych ráda zmínila táborové kuchařky. Nevím
přesně kolikrát s námi byla naše
teta Jára, paní Jaroslava Fryčová. Řekla bych, že dvakrát určitě. Potom nám taky vařila Martina S. st. Určitě jsem na spousty lidí zapomněla, ale ne záměrně, jen si je prostě všechny ani
nepamatuji, protože dobrých
lidí se k nám přidávalo strašně
moc.
Nikol Zaspalová

výrobky se moc povedly. Další
vyrábění bylo, bohužel, zrušeno, v plánu bylo vyrobit si podzimní/zimní věnce na dveře či
stůl. Doufáme, že se brzy vše
přežene a rodičovské centrum
zase otevřeme.
Lucie Gombitová
FOTO LUCIE GOMBITOVÁ

FOTO LUCIE GOMBITOVÁ

Jak si začátky pamatuji? Nápad přišel, když jsem studovala zdrávku v Kladně a chodila jsem dobrovolničit do stochovského děcáku. Došlo mi,
že stochovské děti žijí v ulicích bez dohledu a vystaveny
nástrahám města, které nemělo zrovna dobrou pověst. A to
jsem nechtěla nechat jen tak.
Měla jsem představu, že bychom dělali podobné věci, které jsem znala z LDT, kam jsem
jako dítě jezdila. Hry, příroda, putování po okolí, vyrábění a hlavně, aby si děcka našla
kamarády.
Seznámila jsem se díky Lence M., s Jiřinkou, s Janičkou
a Zdeňkem, s Andy a dalšími farními lidmi, no a pak už

jsme dělat primárně pravidelné
schůzky dětí školou povinných,
tak vznikly páteční schůzky se
srazem před kinem. Myslím, že
jsme je hned od začátku rozdělili děti podle věku na mladší
to mělo rychlý spád. Vybavu- a starší Kamarády.
ji si, že jsem o tom všem mluvila s Jiřkou a ona mi řekla, že
to není nemožné, dokonce, že
podobné sdružení zakládali
u nich na Moravě a ráda nám
pomůže ho založit. Pak vím,
že ten první rok (1999) jsme
spíš vymýšleli, co a jak chceme a budeme dělat. Vyjeli jsme
na výpravu do řevničovského
lesa a udělali akci ke Dni dětí.
Scházeli jsme se na faře a pláNikol Zaspalová
novali budoucnost.
Postupně jsme oslovovali
Mimo to jsme chtěli mít akce
další, kteří by chtěli pracovat během roku pro děti, pro veřejs dětmi: Péťu, Vendulku, Máju nost, pro dospělé, tak jsme si
F., Věrku F., Sylvu s Robertem, vymysleli Maškarní ples, ktečasem se přidala Irča, Martin- rý jsme si udělali i pro sebe
ka S., Míša B., Verča K. Akcí jako odměnu za celoroční prájsme vymysleli spoustu, chtěli ci. Bylo velice složité vysvětlovat a přesvědčit nejen vedení
města, ale i veřejnost, že to, co
chceme dělat, děláme bez nároku na odměnu, prostě jen
proto, že nás to baví a vidíme
v tom smysl. Taky nás stálo obrovské úsilí vydobýt si klubovnu, takže jsme se nejdřív schá-

Děti a jejich ježčí výrobky.
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SVATÝ VÁCLAV JEZDIL ZE STOCHOVA
JAKO MLADÝ CHLAPEC NA VYCHOVÁNÍ
DO NEDALEKÉ ŠKOLY V BUDČI

KRESBA LADISLAV OPLT

V roce 888 se narodil český kníže Vratislav I. Ve svých osmnácti letech se oženil s Drahomírou z kmene Stodoranů, s kterou měl sedm dětí. Již rok po svatbě se jim narodil Václav, budoucí patron českého národa. Zpočátku ho spolu s jeho bratrem Boleslavem vychovávala Vratislavova matka Svatá Ludmila. Vychování získal Václav na škole v Budči, řízené kněžími latinského ritu, v jejímž čele stál kněz Wenno. Na Budči se mu dostalo v té době u panovníků neobvyklého vzdělání, které spočívalo ve studiu především latinského žaltáře. Pozdější staroslovanské legendy zmiňují i studium slovanských knih.
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OBĚTÍ DŮLNÍHO NEŠTĚSTÍ NA NOSKU
SE STAL I DEVATENÁCTILETÝ CHLAPEC

ně, která měla v té době už tři
děti. Teprve po měsíci jsme se
vrátili zpět do našeho prázdného domu. Maminka pak ještě dlouhou dobu chodila v černém oblečení.
zz Kdy se s jeho smrtí vyrovnala?
Já myslím, že nikdy. V tom
kritickém roce jí totiž nezemřel jenom syn Jára, ale několik měsíců předtím i 13letý syn
Stanislav. Oba dva to byli hodní
kluci, já měla Járu i Stáňu hrozně ráda a moje maminka taky.
zz Co se Vašemu 13letému bratrovi stalo, že zemřel
v takhle mladém věku?
Spáchal sebevraždu. Narodil
se bez prstů na pravé ruce a styděl se za to. Jednou řekl své učitelce, že se těší na to, až si bude
moci na sebe sám vydělávat.
A ona mu řekla: „Ty se s jednou
pazourou nikam nedostaneš,
tebe bude matka do smrti živit.“ Na základě této její hlášky
se odebral domů a na dvorku se
v půl druhé odpoledne oběsil.
Matka v té době byla na pohřbu
stejně starého chlapce, a když se
ze hřbitova vrátila domů, našla
Stáňu viset na dvorku. Hned ho
z provazu odřízla, ale už bylo
pozdě. Poté, co se maminka
od jeho spolužáků dozvěděla,
co mu těsně předtím řekla jeho
učitelka, dala celou věc k soudu, který však k žádnému provinění nedospěl.

našeho tatínka, který tam zrovna šel něco dělat. A leknutím
sevřela matka levé prsty v pěst.
Po porodu v tom začala vidět
souvislost – svou zavřenou pěst
přirovnávala k jeho dlani bez
prstů. Tatínek si zase až do smrti vyčítal, že je to jeho vina, že
způsobil úlek mé maminky.
Oba věřili, že jeho postižení
způsobili oni. A proto ho také
zahrnovali dárky a věnovali se
mu nejvíce z nás.
zz Vraťme se k Vašemu bratru Jaroslavovi. Smuteční rozloučení s ním a horníky, kteří v dole zahynuli, se konalo na tuchlovickém náměstí.
Byla jste tam?
Ano, byla jsem tam se svou
maminkou a sourozenci. Když
jsme tam přišli, tak tam byla
vyrovnána spousta rakví vedle
sebe. Maminka se ptala, kde je
rakev Járy, ale nikdo jí nedokázal odpovědět. A tak otevírala

Jaroslavova tajná láska Jana
na hrob poslala věneček.
víka jedné rakve po druhé, ale
tělo Járy v žádné neleželo. Nacházelo se až v té poslední rakvi na kraji řady.

Z RODINNÉHO ARCHIVU LIBUŠE VÍŠKOVÉ

nezaznamenala, přestože jsem
zz Dostala Vaše maminka
byla na jeho pohřbu a dívala se nějaké finanční odškodnění?
do jeho rakve. Jára mně však
Po nějakém čase přišli za matmoc chyběl a stále jsem čekala, kou dva pánové za účelem odže se odněkud vrátí. Také jsem škodnění a ptali se jí, co by si přá-

Rakev horníka Jaroslava Řeřichy vezl na hřbitov hasičský vůz.

se maminky pořád ptala, kdy
Jára přijde, což jí samozřejmě
rozčilovalo. Teprve po nějaké
době mně došlo, že mého bratříčka už nikdy neuvidím.
zz Jaké jste dostali odškodnění za smrt Vašeho bratra
Jaroslava?
Před Vánoci přišel balík s potravinami a nějakým cukrovím a jedna žena z Nosku nám
v příštím roce přinesla knížku
„Neználek ve slunečním městě“

Čestnou stráž drželi nejen hasiči, ale také vojáci.
tově s hudbou i panem farářem,
maminka byla totiž velice věřící. Rakev nesli místní hasiči, ale
když před ním zemřel Stáňa,
tak jeho rakev nesli jeho bratři
– Karel, Miroslav, Václav a také Jaroslav.
� Když Váš bratr
Jaroslav zemřel, bylo
Vám pouhých sedm let.
Jak Vás jako malou holku jeho smrt zasáhla?
To bylo opravdu hodmu
ně zvláštní. Přestože
jsem svého bratra Járu
milovala, nepamatuju se, že
bych plakala, dokonce mi bylo
pořád divný, že maminka pořád pláče. Já jeho smrt jakoby

s věnováním. Já se sestrou jsme
obdržely bezplatný třítýdenní
dívčí pobyt na tábor do Cheznovic. Ale pro mě to bylo utrpení, prostě bylo vidět, že je to
zadarmo. Strava byla hrozná
a jediné, co jsme tam mohly dělat, bylo hraní volejbalu, který
mě nezajímal. Jinak tam nebylo vůbec nic, žádné hry, žádné knížky, prostě nic. A celé tři
týdny jsme byly zavřené v takové ohradě, kdy bylo pouze jedno malé hřiště na volejbal. Pouze odpoledne nás vedoucí vzali na krátkou procházku, jinak
jsme celý pobyt trávily na pokojích, a jediné, co jsme mohly, bylo, povídat si spolu.

Z RODINNÉHO ARCHIVU LIBUŠE VÍŠKOVÉ

Pohřbu 19letého Jaroslava Řeřichy, který se konal 27. září 1960,
se zúčastnilo obrovské množství mladých lidí.

zz Viděla jste ho v ní ležet i Vy?
Ano, viděla. Vypadal, jakoby spal, vůbec jsem nepoznala, že je mrtvý.
zz Co si pamatujete z tohoto
smutečního rozloučení?
Pamatuju se, jak jsem s maminkou a svými sourozenci
seděla na náměstí na předem
připravených židlích, když
za námi začalo hlasitě plakat
nějaké dítě. Já se otočila a za sebou jsem uviděla spoustu sedících a truchlících lidí.
zz Odkud rakev s tělem Vašeho bratra vlastně do Tuchlovic přivezli, z nějakého pohřebního ústavu?
Ne, my jsme tu rakev měli
doma v chodbě. Byla otevřená
a lidé, kteří ho chtěli naposledy
vidět, k nám chodili. To samé se
dělo, když zemřel můj bratr Stáňa. Taky jeho rakev byla umístěna v naší chodbě a spousta lidí se s ním chodilo loučit.
V den smutečního rozloučení
v Tuchlovicích si potom pro rakev přijeli místní hasiči, kteří ji
tam převezli. Po tomto obřadu
se v 16 hodin konal klasický pohřeb na novostrašeckém hřbi-

Z RODINNÉHO ARCHIVU LIBUŠE VÍŠKOVÉ

zz Tr pěl tím, ž e neměl
na jedné ruce prsty, hodně?
On místo prstů tam měl pouze dva takové pahýly. Vím, že
spolužáci se mu kvůli tomu
smáli. A jeho to samozřejmě
trápilo. Ale ještě více to trápilo
naše rodiče. Maminka se totiž,
když byla před jeho narozením
těhotná, lekla na půdě ve tmě

Z RODINNÉHO ARCHIVU LIBUŠE VÍŠKOVÉ

Dokončení ze strany 5
zz To musela být pro Vás
hrozná rána...
Maminka se z toho měsíc nemohla vzpamatovat, byla totálně na dně, vůbec nemluvila
a byla stále u jeho hrobu. Matka na tom byla psychicky tak
špatně, že jsme se museli všichni přestěhovat k mé sestře Ire-

la. Když jim řekla, že by potřebovala opravit střechu, tak ji odvětili, že to nejde, ale že by ji mohli
pomoci postavit domek v ulici
1. máje. Buď jí zaplatili materiál na barák nebo na něj přispěli.
To už nevím. V každém případě
pozemek si musela koupit sama
a rovněž platila i zedníky. Stavba
byla dokončena až někdy v polovině šedesátých let a dostala
čp. 710. Byl to prakticky nepodsklepený domek o třech malých
místnostech. Dneska ještě stojí,
ale je již přestavěný.
zz Vidím, že i po těch dlouhých letech, když mluvíme
o Vašem bratru Jaroslavovi,
máte slzy v očích...
Ano, i když mi bylo pouhých
sedm let, když zemřel, nemohu
na něj dodnes zapomenout. Asi
se nikdy nesrovnám s tím, že
takovýto hodný člověk musel
odejít v takhle mladém věku.
Naše maminka na něj také stále myslela, a to až do své smrti.
Od té doby, co byl domek postaven částečně za peníze, pocházející z odškodnění za Járovu smrt, se nesmělo na domku
nic dělat. Maminka nedovolila
ani natřít plot nebo okna, vše
muselo zůstat v původním stavu. Vždy pouze řekla, že to je
Járy. Dokonce, ani když nám
někdy v roce 1970 kulový blesk
prorazil střechu na domě a způsobil tam dvě díry, nesmělo se
to opravit. Dům tím samozřejmě trpěl, a když v necelých 78
letech v roce 1985 zemřela, byl
už domek v zoufalém stavu.
Maminka prostě měla až do své
smrti stále před očima svého
milovaného syna Járu.
Jiří Červenka
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DŮM KULTURY STOCHOV VÁS ZVE NA
s významným režisérem, divadelním a filmovým hercem

Vstupenky v předprodeji v kanceláři a pokladně DK Stochov tel. 724 929 698,
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DŮM KULTURY STOCHOV

NÁHRADNÍ TERMÍN 24.3.2021

Zaměstnanci Technických služeb Stochov, s.r.o.
přejí Vám i Vašim blízkým
radostné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2021 plno zdraví, síly a úspěchů
Naším předsevzetím je
udržovat naše společné město
stále krásné a čisté

JELÍNEK AUTO
Knovíz 14, tel.: 777 577 718

Pronájem užitkových
a osobních vozů

Mobilní
drcení sutě

www.jelinekauto.cz

22.listopadu 2020 od 15:00
Dům kultury Stochov

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

Vstupné: 80,-/ Rezervace vstupenek : 724 929 698 nebo
email kulturastochov@seznam.cz, kancelář, pokladna DK
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TECHNICKÉ SLUŽBY
STOCHOV, S. R. O.
Pronájem bikramové vany:

Vyklízení bytů a sklepů:

Potřebujete vyklidit své byty, sklepy, domy?
Potřebujete se zbavit harampádí dříve, než se z něj nervově zhroutíte? Bouráte kůlnu nebo dílnu?
Chystáte se rekultivovat svou zahradu?
Ceny za pronájem bikramových van:
Bikramová vana 2m³ – 500 Kč vč. DPH/1 den
Bikramová vana 4m³ – 750 Kč vč. DPH/1 den
Bikramová vana 6m³ – 1 100 Kč vč. DPH/1 den
Doprava – 25 Kč vč. DPH/1 km

Potřebujete vyklidit byt či starý sklep? Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám s tím pomohl, rádi se toho ujmou naši
pracovníci. Stačí zavolat, domluvit si termín a my Vám
zajistíme naše pracovníky, kteří Vám s vyklízením pomohou. Cena jednoho pracovníka je 290 Kč/h vč. DPH.

K ceně pronájmu a dopravy
je nutno připočítat poplatek
za uložení odpadu
(skládkovné)
dle platného ceníku Ekologie, s.r.o.

Pronájem plošiny:

Sběrný dvůr:

Technické služby Stochov, s.r.o. Vám znovu nabízejí k pronájmu montážní plošinu s dosahem 16 m, a to za nižší
cenu. Čím déle ji využijete, tím méně zaplatíte.
Cena za 1 km: 25 Kč, pronájem plošiny do 3 h: 545 Kč/h
vč. DPH. Při pronájmu plošiny na dobu delší než 3 hodiny se hodinová sazba mění pro dobro Vašich peněženek.

Otevírací doba sběrného dvora: Po až Pá 7.00 – 15.30 h
Každá středa 7.00 – 18.00 h, každá sobota 8.00 – 12.00 h
Do sběrného dvora můžete přivézt velkoobjemový odpad,
směsný komunální odpad, pneumatiky, elektro
a nebezpečný odpad. I tento odpad se ve sběrném dvoře
třídí. S tříděním Vám
pomohou zaměstnanci technických služeb
přímo v areálu sběrného dvora v Honicích. Pro obyvatele
Stochova je možnost
uložení odpadu do
sběrných kontejnerů
zdarma.

Odvoz odpadu multikárou:

Kontakty:

Bikramová vana je pro Vás zbytečně veliká? Nabízíme Vám
odvoz odpadu multikárou. Naši pracovníci Vám pomohou odpad naložit, u nás v areálu odpad vyloží a dále je
zlikvidován. Cena této služby je 500 Kč vč. DPH za celou
multikáru, a to včetně dopravy. Cena bude upravena podle množství, které bude na multikáru uloženo.

Technické služby Stochov, s.r.o.

Provozovna: Honické náměstí 163, Stochov, 273 03
Vedoucí provozu: pí. Klára Konopková – 602 331 359,
ts1-stochov@seznam.cz
Back office manager: pí. Jaroslava Fuksová
tel.: 727 917 968, ts-stochov@seznam.cz
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SPORTOVNÍ HALA OTEVŘELA

NOVOU VÍCEÚČELOVOU TĚLOCVIČNU
VÁNOČNÍ
OTEVÍRACÍ DOBA
SPORTOVNÍ HALY
STOCHOV

Od listopadu mohou klienti navštívit novou víceúčelovou tělocvičnu ve Sportovní hale města Stochov. Víceúčelová tělocvična slouží ke skupinovým lekcím jako je jóga, pilates, kruhový trénink, aerobik, kickbox, TRX apod., pod vedení profesionálních instruktorů nebo k samostatnému cvičení. Hodina
pronájmu pro skupinovou lekci činní 300 Kč, individuální hodina pro samostatné cvičení 120 Kč, lze domluvit i celodenní
pronájem. Ke cvičení je možné používat víceúčelový žebřík
k zachycení závěsného posilovacího systému, sportovní doplňky, žíněnky, balóny apod.

23.12.2020:
24.12.2020:
25.12.2020:
26.12.2020:
27.12.2020:
28.12.2020:
29.12.2020:
30.12.2020:
31.12.2020:
1.1.2021:

10.00 – 20.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 18.00
ZAVŘENO

HLEDÁTE VHODNÝ PROGRAM PRO FIREMNÍ AKCE?

Sportovní hala
se pyšní
novým zázemím
Návštěvníci sportovní haly mohou využívat nově zrekonstruované prostory sociálního zázemí v přízemí a prvním patře budovy. Sociální zázemí umožňuje sportovcům využívat
nové sprchy, toalety, šatny s potřebným vybavením, jako jsou
skřínky na oblečení, nové lavice, nové skřínky na cennosti či
vysoušeče vlasů. Skřínky na oblečení již nejsou na vratné finanční zálohy, ale pyšní se novým odemykáním, kde je potřeba pouze desetikoruna (ta se po odemknutí vrací).

INFORMACE ZE SAMS:
 V měsíci říjnu proběhla
každoroční kontrola dětských
hřišť odbornou servisní firmou
Tesárek, která po předání revizní zprávy označila všechny hřiště ve vyhovujícím stavu.
 Zazimování a uklizení
venkovních kurtů proběhlo k 31. říjnu 2020. Děkujeme
sportovcům za jejich využívání, jak v letních měsících, tak
i v podzimním chladnějším počasí.

 Platnost permanentek zakoupených před uzavřením
haly kvůli covidu se posouvá
o dobu uzavření.
 Prodej plynu v době uzavření haly nebyl přerušen.
 Na recepci sportovní haly
prodáváme sportovní doplňky na fitness, florbal, squash,
tenis, badminton apod. Dále
také cyklo dresy, běžecké dresy a upomínková trička s logem
města Stochov.

Své termíny si můžete zarezdále pak na telefonním čísle
V naší Sportovní hale ve Stochově Vám nabízíme aktivity, ervovat přímo přes rezervační 725 422 146
nebo na e-mailu: sportovnikteré prohloubí Vaše pracov- systém na webových stránkách
ní vztahy.
www.sportstochov.cz
hala.stochov@seznam.cz
Nabízíme Vám:
 pronájem bowlingových
Rozpis akcí ve Sportovní hale Stochov
drah
(víkendové akce listopad – prosinec 2020)
 pronájem haly (futsal,
8. 11.
TJ Sokol Nové Strašecí
florbal ženy
badminton, nohejbal aj. )
14. – 15. 11.
Nepil
futsal
 squash, ke kterému Vám
21. 11.
Strejc
futsal
rádi zapůjčíme veškeré vyba28. – 29. 11.
Nepil
futsal
vení
5. 12.
Rakovník
florbal
 pronájem volejbalových
6. 12.
Ovocné báze
florbal
a nohejbalových venkovních
12. – 13. 12.
Nepil
futsal
kurtů
19. 12.
Baník memoriál
futsal
 nově pronájem hřiště
20. 12.
Rakovník
florbal
s umělým trávníkem v areálu
27. 12.
Strejc
futsal
ZŠ Stochov

NEVÍTE, CO KOUPIT NA VÁNOCE
SVÝM NEJBLIŽŠÍM?
Potěšte je dárkovým poukazem nebo permanentkou do sportovní haly

Sleva 10 % na permanentky (prosinec)

Zakoupit lze
na recepci sportovní haly
tel.: 725 422 146

W W W . S P O R T S T O C H O V. C Z
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jaký je jejich program, a stranická „nálepka“ pro něj není
až tak důležitá. Ale přesto hledí vždy mírně vpravo, a i dnes,
jak v krajských volbách, tak
i při výběru kandidáta do Senátu, nebude svůj zvyk měnit.
Dále jsem zastavil Lukáše
Hricka (26 let) a položil mu několik otázek:
zz Byl jste pevně rozhodnut
přijít k těmto volbám nebo
jste váhal?
Ne, neváhal jsem,
k volbám chodím
pravidelně.
� A byl jste třeba
týden před volbami
pevně rozhodnut,
komu v obou volbách dáte svůj hlas,
pokud budete volit do kraje i do Senátu?
Volit budu jak
do kraje, tak do Senátu, a co se týče
krajských voleb, tak
o volbě mojí strany
jsem nemusel vůbec
přemýšlet, ale pokud jde o kandidáty
Alena Komínková s Antonem Stašákem
do Senátu, tak tam
„sáhli“ po stejných volebních lístcích.
to pro mě nebylo až
dem, a při výběru nějakého vo- tak jednoznačné, a svého kanlebního uskupení přihlíží spíše didáta jsem si vybral až dnes,
k tomu, co nabízejí voličům, těsně před volbami. RozhodoFOTO LIBOR POŠTA

Nejprve jsem před vstupem
do základní školy v ulici J. Šípka, čp. 387 (volební okrsek č. 4),
oslovil policistu Martina Šmatláka (40). Ten mně prozradil,
že je disciplinovaný a k volbám
tudíž chodí pravidelně. „Ještě
se mi nestalo, že bych se nějakých voleb nezúčastnil,“ podotkl ke své poctivé volební účasti
a dále mi sdělil, že není vyloženě pravicový ani levicový volič,
vždy se snaží procházet stře-

Policista Martin Šmatlák
chodí volit pravidelně.
zz Jakým způsobem vybíráte svého favorita do Senátu
a jak jste postupoval při výběru své strany do kraje?
Při volbách do Senátu vybírám osobnosti, a to, za jakou
stranu někdo kandiduje, pro
mě není rozhodující. A co se
týče kraje, tak do něj volím spíše stranicky.
zz A když jste dnes vyrazil do svého volebního okrsku, vyšlápl jste spíše doprava
nebo doleva?
No, doleva, ale jen lehce.
Před vchod do školy, nyní
do volební místnosti okrsku
č. 4, přispěchalo několik občanů Stochova, kteří marně
hledali nápis „volební místnost“ a byli poněkud zmateni.
Na dotaz, jestli se tady volí, jako

FOTO LIBOR POŠTA

Ve dnech 2. a 3. října proběhly v Česku volby do krajů val jsem se mezi dvěma kana do Senátu (1. kolo), a krátce po jejich zahájení jsem na Sto- didáty a pořád jsem nevěděl,
chově oslovil několik voličů, a zeptal se jich nejen na to, co je po kom mám „sáhnout“.
přimělo k účasti v těchto volbách.

vždycky, jsem jim nedokázal la, že stávající vedení Středoodpovědět do té doby, než jsem českého kraje nevolila a čtyři
tento nápis vypátral nad vcho- kandidáty podpořila křížkem.
Nakonec jsem zastavil paní
dem do budovy, a to se značně
Alenu Komínkovou, která šla
vykloněnou hlavou.
Před volebním okrskem č. 1, volit společně s Antonem Stau Střední školy služeb a řeme- šákem (65). Prozradila mně,
sel Stochov, jsem se ptal Zdeň- že k volbám chodí pravidelně,
ka Šindlera (58), který je povo- stejně jako pan Stašák, a že voláním mechanik. Ten se do své- lili jak do Středočeského kraho volebního okrsku vydal již je, tak do Senátu. Při volbě ses jasnou představou o tom, nátora se prý nemuseli dlouho
koho bude volit jak do kraje, rozmýšlet a hned mákli po tom
tak i do Senátu, a v obou pří- „svém“: „To, koho budeme volit
padech nebyla jeho volba vy- do Senátu, jsme věděli hned.“
loženě pravicová ani levicová. Při volbě do kraje podpořili
Na to, jakým způsobem vybíral jeho stávající vedení.
Libor Pošta
svého favorita do Senátu, mně
pan Šindler odpověděl následovně:
„Já jsem nad tím,
koho budu volit
do Senátu, přemýšlet nemusel.
Když jsem si přečetl seznam kandidátů, hned jsem
věděl, koho budu
volit.“
Dále jsem oslovil operátorku logistického centra Janu Jančářovou (54), která volila jen do kraje
a při výběru určité
strany či volebního
uskupení byl pro
ni důležitější proVolební okrsek č. 4 v ulici J. Šípka. Vysoko
gram než název
umístěný nápis „volební místnost“ mnoho
konkrétní strany.
voličů „přehlédlo“.
Dále mi prozradi-

KOHO ZVOLILI STOCHOVŠTÍ OBČANÉ

V porovnání s krajskými volbami před čtyřmi lety si polepšili Piráti, a to o 10 %, hnutí
STAN o 9 %, ANO o 3 % a ODS
o 1 %. Naopak ČSSD se propadla o 15 % a KSČM o 7 %.
zz A jak letos hlasovali místní občané v jednotlivých okrscích?
V okrsku č. 1 – volební
místnost ve Střední škole služeb a řemesel (Honice a starý Stochov) vyhrálo hnutí
STAN (25,99 %), před ANO
(24,93 %), Piráty (12,46 %),

ODS (10,61 %), ČSSD (7,95 %)
a KSČM (5,03 %).
V okrsku č. 2 – volební místnost ve foyer kina (stochovské
sídliště) zvítězilo rovněž hnutí STAN (20,96 %) před ANO
(20,08 %), Piráty (12,22 %),
ODS (9,60 %), KSČM (8,73 %)
a ČSSD (7,42 %).
V okrsku č. 3 – volební místnost v malém sále čp. 486 (stochovské sídliště) dostalo nejvíce hlasů hnutí ANO (22,89 %)
před hnutím STAN (18,07 %),
ČSSD (13,25 %), KSČM (12,04

%), Piráty (11,24 %) a ODS
(9,23 %).
V okrsku č. 4 – volební místnost v Základní škole (stochovské sídliště) získalo prvenství ANO (22,42 %) před Piráty (17,57 %), ČSSD (13,93 %),
STAN (12,72 %) a ODS (9,69 %).
V okrsku č. 5 – volební místnost v Základní škole (stochovské sídliště) vyhrálo s výrazným náskokem hnutí ANO
(32,44 %) před STAN (16,48
%), ČSSD (13,29 %), KSČM
(9,57 %), ODS (9,04 %) a Piráty (6,91 %).
V okrsku č. 6 – volební
místnost v železniční stanici (Slovanka) zvítězilo hnutí
STAN (28,40 %) před hnutím
ANO (21,59 %), ODS (14,77
%), ČSSD (10,22 %), Piráty
(10,22 %) a SPD (5,68 %).
V okrsku č. 6 – volební místnost v multifunkčním centru

(Čelechovice) obsadilo první ně: 1. Michaela Vojtová (ANO)
místo hnutí STAN (21,21 %) – 19,82 %, 2. Jiří Dienstbier –
před Piráty (20,20 %), ANO 15,85 %, 3. Adéla Šípová (Piráti) – 13,58 %, 4. Markéta Fröhlichová (STAN) – 11,75 %, 5. Petr
Bendl (ODS) – 9,98 %, 6. Miloslava Vostrá (KSČM) – 8,59 %,
7. Václav Bošek (SPD) – 5,13 %,
8. Milan Volf (ČP) – 5,43 %, 9.
Ondřej Závodský (KDU-ČSL)
– 4,77 % a 10. Jiří Landa (Trikolóra) – 3,15 % hlasů.
Ve druhém kole zvítězila
Adéla Šípová (Piráti) s 64,78 %
hlasů nad Petrem Bendlem
(ODS), který obdržel 35,21 %
hlasů.
Paní Jana Jančářová vhazuKe krajským volbám se
je ve volební místnosti okrsve Stochově vypravilo 32,62 %
ku č. 1 obálku se svým hlaa k 1. kolu senátních voleb
sem do urny.
32,06 % voličů, což je u kraj(16,16 %), ODS (12,12 0%), ských voleb o pět procent pod
SPD (10,10 %) a ČSSD (9,09 %). celostátním průměrem. Ke 2.
První kolo senátních voleb kolu senátních voleb se dostadopadlo na Stochově následov- vilo pouze 10,64 % voličů.- jč FOTO LIBOR POŠTA

V prvním říjnovém víkendu proběhly volby do středočeského krajského zastupitelstva a Senátu ČR také na Stochově.
V krajských volbách na Stochově zvítězilo hnutí ANO (23,65
%). Na dalších místech se umístili: STAN (20,71 %), Piráti
(12,47 %), ČSSD (10,46 %), ODS (10,25 %), KSČM (7,81 %),
SPD (6,30 %), Spojenci (3,36 %), Trikolóra (2,72 %), Svobodní (0,57 %), ODA (0,50 %), DSZ (0,50 %), Rozumní (0,35 %),
DSSS (0,21 %) a Moravané (0,07 %). Pouze Pravý blok p. Cibulky nezískal ani jeden hlas.

FOTO LIBOR POŠTA
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JAK SI NA PODZIM VEDLI STOCHOVŠTÍ TENISTÉ
Celostátní turnaj
TECNIFIBRE CUP. Účastnimladšího žactva
lo se 16 chlapců a 13 dívek.
Tenisový klub Stochov, z.s. Ve dvouhře chlapců zvítězil
uspořádal ve dnech 19. – 21. Marek Přistoupil (SK Tenis
září celostátní tenisový turnaj Kladno), když ve finále přemladšího žactva pod názvem hrál domácího Jakuba Mitse
TECNIFIBRE CUP. K prezen- (TK Stochov) 6:1, 6:0. Ve čtyřtaci se dostavilo 17 chlapců a 16 hře se z vítězství radovali Madívek. V kategorii chlapců se rek Přistoupil a Milan Jirásek
z vítězství radoval Filip Kunst (Lokomotiva Beroun) po vítěz(1.Vestecká sportovní) po finálové
výhře nad Adamem
Sehnalem (1.Vestecká sportovní)
6:4, 6:4. Ve finále
čtyřhry zvítězili Filip Kunst a Adam
Sehnal nad bratry
Adamem Štěpánkem a Kryštofem
Štěpánkem (TENIS
Klánovice) 2:6, 6:0,
10:7. V kategorii dí- Finalisté Celostátního turnaje starších
vek se z prvenství žáků, který se uskutečnil 21.–24. 8.
radovala Viktorie
Havlíková (Lokomotiva Zdice) ství 6:2, 6:4 nad dvojicí Jakub
po výhře 6:4, 7:6 nad Klárkou Mits, Míchal Petráš (Open TeTěšínskou (Tenis klub Nýrsko). nnis Club). V kategorii dívek se
Ve finále čtyřhry dívek zvítězil z vítězství ve dvouhře radovapár Eliška Cajthamlová (TK la Julie Jiráková (I. ČLTK PraLokomotiva Plzeň), Klárka Tě- ha) po výhře nad Vynessou Tofi
šínská nad párem Amálie Ha- (TCG Karlovy Vary) 6:0, 6:1.
mouzová (SK Talent 13), Bar- Ve čtyřhře zvítězil pár Julie Jibora Petrášová (Open Tennis ráková, Vanessa Tofi po fináloClub) 6:4, 6:4. Ceny od spo- vé výhře nad Terezou Hatinolečnosti Tecnifibre předal pre- vou (TO SK Mělnik) a Terezou
zident klubu Roman Klusák.
Holubovou (TK Louny) 6:4,
6:3. Ceny od společnosti Raketsport předal prezident klubu Roman Klusák.

vek zvítězila Veronika Hertlo- Řevnice) 6:0, 6:4, T. Braun – Kunkela a Radek Matoušek nad
vá (TK Škoda Plzeň) nad Ka- Tadeáš Sýkora (SPORT EDEN párem Tomáš Velc ml., Roman
teřinou Hajnou (TJ Solidarita Beroun) 6:4, 7:6.
Žák 6:4, 6:3.
Praha) 6:2, 0:6, 11:9. Z vítězství
ve čtyřhře se radovaly Magdaléna Škachová (LTC Slovan Kladno), Veronika Hertlová po výhře nad párem Valentýna Kasková (TJ Radlice), Klára Kodešová (SK HAMR) 6:3, 6:3. Ceny
vítězům předal ředitel turnaje
Karel Klusák.

Celostátní turnaj
mužů
Ve dnech 5. – 6. září TK Stochov za hezkého počasí uspořádal celostátní turnaj mužů.
Prezentovalo se 31 hráčů. Vítězství z turnaje si odvezl Tomáš Braun (TJ Radlice), když
ve finále zvítězil nad RadovaFinalisté Posvícenského turnaje čtyřher.
nem Forgácsem (1. Vestecká
sportovní) 2:1, scr. SemifináVe finále čtyřhry zvítězili
Stochovský pohár
lové výsledky Radovan Forgács Tomáš Braun, Šimon SvoboJiž tradiční Stochovský pohár
– David Haňkovský (Sportclub da (oba TJ Radlice) nad dvo- se hrál 3. října. Prezentovalo
jicí David Loder se 12 hráčů. Vítězem letošního
(TJ Radlice), Aleš ročníku se stal Tomáš Velc ml.
Pro cházka (TC po finálovém vítězství nad RoVŠ Praha) 6:0, 6:0. manem Klusákem 6:4, 6:7, 7:6.
Ceny vítězům pře- Vítězem soutěže útěchy se stal
dal prezident klu- Richard Kos.
bu Roman Klusák.
Závěrečná cup
Posvícenský
Turnaj „Závěrečná Cup“ byl
turnaj
poslední akcí letošní letní teničtyřher
sové sezóny. Rozloučit se přiTenisový klub šlo 10. října 8 členů. Z vítězStochov, z.s. uspo- ství z poslední akce sezóny se
řádal 27. září za ne- radoval Martin Kunkela, který
příznivého poča- ve finále přehrál Romana Klusí 31. ročník Po- sáka 7:5, 5:7, 8:6, 4:7, 7:2.
Celostátní turnaj
svícenského turnaFinalistky Celostátního turnaje starších
dorostu
je čtyřher. Ve fináRoman Klusák,
žákyň, který se uskutečnil v srpnu.
Tenisový klub Stochov, z.s.
le zvítězili Martin
prezident klubu
uspořádal ve dnech 14.-17. srpna celostátní tenisový turnaj NOVÉ KONTEJNÉROVÉ NÁDOBY NA KOVY,
dorostu pod názvem TECNIFIBRE CUP. Prezentovalo se 23
hráčů a 15 hráček. K vidění byla
Městu Stochov se dlouhodo- ré jsou určeny na třídění kovů – ul. Školní/J. Šípka – křížení
vidět kvalitní a zajímavá utká- bě daří pracovat na postupném (plechovky od potravin, nápo- ulic, Stochov – ul. J.A.Komenní. Ve dvouhře chlapců zvítě- zvyšování složek tříděného od- jové plechovky, ostatní kovové ského/Švermova – křížení ulic,
zil Kryštof Rybín (SK HAMR), padu na úkor odpadu netříděStochov – ul. Nová/Dlážděná –
Vítězové Stochovského pohákdyž ve finále přehrál Danie- ného (směšného). „Přistoupili
křížení ulic, Stochov – ul. S.K.
ru, jenž byl pořádán 3. 10.
la Lukáška (TK Sparta Praha) jsme k dalšímu opatření a obNeumanna – před č.p. 397, Slo6:2, 6:1. Ve finále čtyřhry zvítě- jednali nové kontejnerové návanka – ul. Petra Bezruče, HoCelostátní turnaj
zil pár Daniel Lukášek, Kryštof doby. Po testovacím provozu
nice – Honické náměstí, Čestaršího žactva
Rybín nad párem David Dvo- nádob na oleje (rozmístěných
lechovice – ul. Kačická (vedle
Ve dnech 21.- 24. srpna jsme řák (SK Aritma Praha), Bar- v loňském roce) o objemu 120 l
hospody).
uspořádali celostátní turnaj toloměj Šusta (Tenis Dobříš) jsme objednali další,“ řekl nám
„Rozmístění není konečné,
staršího žactva pod názvem 6:4, 6:1. Ve finále soutěže dí- starosta Roman Foršt.
dle vytíženosti v následujících
Tyto jsou rozmístěny násletýdnech budeme s nádobami
dovně: ul. U Stadionu – parkopracovat. Děkujeme občanům
Správa bytového fondu Stochov
viště přes sportovní halou, ul. 9.
za každý kilogram vytříděnékvětna/Hornická – křižení ulic,
ho odpadu, za který má nául. S.K.Neumanna – před č.p.
sledně naše město finanční bo397, ul. Nová/Dlážděná – křínus. Prostředky získané zpětně
Kontejnérová nádoba na kožení ulic a ul. J. Dundra – roh
za tříděný odpad se projevují
pro bytové domy ve vlastnictví města
vové odpady
u 61 rodinných domků.
např. v rekonstrukcích prováDohoda o provedení práce
Nově se ve Stochově obje- předměty z domácnosti). Tyto děných v našem městě.“ sdělil
Bližší informace pan Vladimír Daniel, tel.: 312 679 127
vují kontejnerové nádoby, kte- jsou rozmístěny takto: Stochov nám starosta Roman Foršt.-re-

OLEJE A JEDLÉ TUKY BYLY ROZMÍSTĚNY

HLEDÁ PRACOVNÍKY
NA ÚKLID A DOMOVNICTVÍ
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NOVINKY Z TECHNICKÝCH SLUŽEB

Chtěla bych se s Vámi podě
lit o smutnou zprávu. Ke dni
31. prosince 2020 ukončuje
me činnost našeho milovaného
květinářství. Vzhledem k tomu,
že bychom se s Vámi rádi ještě
hezky rozloučili a zároveň by
chom ještě chtěli naše květinář
ství zaplnit Vašimi úsměvy, při
pravili jsme pro Vás výprodej –
50 % , a to na veškerý sortiment
(netýká se zatím hrnkových a
pokojových květin). Výprodej
začal 19. října v 8 hod. Přijďte
se na nás ještě podívat a vybrat
si z našeho širokého sortimen

tu zboží. Vánoční provoz kvě odpadkový koš. Doufáme, že Budeme velmi rádi, když nás
tinářství od 1. prosince: Pondě odpadkový koš přispěje k větší navštívíte. Účelem těchto strá
nek je zajistit lepší informova
lí – pátek 8 – 17 hod., sobota 8 čistotě v této části.
– 11 h, od 24. do 31. prosince
bude zavřeno.

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 tísňového volání: 158

Nová lavička
Pracovníci TS Stochov, s.r.o.
pro Vás osadili novou lavičku
do ulice J. Dundra ve Stocho
vě, abyste si mohli v kopci od
počinout.
Nově osazený koš
K autobusové zastávce k Tes
cu jsme pro Vás osadili nový

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Městská policie
Tel.: 312 651 658
Hasičský záchranný sbor
Tísňová volání: 150

Nově osazený odpadkový koš u autobusové zastávky.
Oprava výtluků
Postupně opravujeme výtlu
ky na silnicích, aby nevznikaly
větší trhliny. Prosíme občany
o shovívavost k této činnosti.

nost občanů o službách, které
Technické služby Stochov, s.r.o.
poskytují. Na těchto stránkách
můžete vložit své podněty a při
pomínky.
Dále prosím sledujte i naše
Webové stránky
webové stránky, které zní:
Dále prosím sledujte naše www.tsstochov.webnode.cz
facebookové stránky s názvem
Klára Konopková, vedoucí
Technické služby Stochov, s.r.o.
provozu TS Stochov, s.r.o.

Vtipy

Nová lavička v ul. J. Dundra.

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
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/
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

Křížovka

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

Zvláštní. Aljašskej husky a českej Alík si skvěle rozumí. Moje
žena je ze sousední vesnice a vůbec si nerozumíme.
VODOROVNĚ: A. Ochrana vojáka; odborníci (angl.); Bůh
(lat.). – B. Začátek tajenky; souboje; třetí část tajenky. – C. Znač
ka hliníku; americký herec (M.A.S.H); zkratka naší bývalé měny;
kocouří (nářeč.); nechť. – D. Umývadlo; vykonávat potřebu; znač
ka bývalých žvýkaček. – E. Ohmatání; chvíli bolet; část střechy.
– F. Luskovina; francouzské město; Otovi vlastní. – G. Značka
astatu; konec tajenky; starší vztažné zájmeno.
SVISLE: 1. Vybarvit. – 2. Pohroma. – 3. Jméno norských krá
lů; ruské mužské jméno. – 4. Opavský hokejista; pramáti. – 5. Lé
kařský titul; zvěř (slov.). – 6. Domácky Adéla; povídka Boženy
Němcové. – 7. Fena (nářeč.); části těla. – 8. Druhá část tajenky;
délkou se lišící samohlásky. – 9. Jméno lvice; francouzské sídlo. –
10. Bojová vřava; mužský hlas. – 11. Polské sídlo; značka limonád.
– 12. Kontakt; jihnout. – 13. Město v Oklahomě; britský ostrov.
– 14. Okouzlit. – 15. Síťový materál. Pomůcky: Enid. Lery. Skop.
Tajenka z minulé křížovky: Otevřená slova zavírají mno
hé dveře

Dětský lékař:
MUDr. Vladimír Volf
Tel: 774 803 773
Gynekologická ambulance
MUDr. Milada Martinovská
Tel.: 312 651 433
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Divadlo LUNA Stochov
divadloluna@seznam.cz
http://www.divadloluna.cz
Spolek Čelechovice
E-mail: info@celechovice.eu
Kontakt: Barbora Bachurová
http://www.celechovice.eu
KAMARÁDI, spolek
kamaradi.stochov@seznam.cz
www.kamaradistochov.cz
MO Svaz těles. postižených
p. Dvořáková, tel. 723 720 197
TJ Baník Stochov
www.banikstochov.cz
Tenisový klub
Web: http://www.tkstochov.cz
E-mail: info@tkstochov.cz

Mohl byste mi tyhle hodiny přeštelovat na zimní čas?

Šachový oddíl Stochov
www.sachystochov.estranky.
cz; tuma.robert@seznam.cz
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