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Zdarma

MĚSTSKÝ ÚŘAD STOCHOV MUSEL BÝT

KVŮLI COVIDU NA TÝDEN UZAVŘEN
Provoz Městského úřadu Stochov byl na začátku března,
zhruba po dobu čtrnácti dnů, velmi omezen a jeho chod zajišťovalo jen několik úředníků, povětšinou ze svého domova.
A důvodem byl, jak každý tuší, covid. PCR testy odhalily nákazu koronavirem u sedmi osob – několika vedoucích odborů, u samotného starosty a také místostarostky města. Zbylí
úředníci pak museli nastoupit do karantény.

kem března, a vhledem k tomu,
že ostatní úředníci museli jít
postupně do karantény, Městský úřad Stochov byl po dobu
čtrnácti dnů dosti paralyzován. A během jednoho týdne

Městský úřad Stochov musel být kvůli pandemii koronaviru
na cca jeden týden zcela uzavřen.

FOTO LIBOR POŠTA
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Starosta města Roman Foršt
mně k omezenému provozu
městského úřadu prozradil následující: „Část zaměstnanců,
včetně mě a paní místostarostky, touto nemocí prošla začát-

jsme byli nuceni uzavřít úřad kteří v této obtížné situaci zajiš- ších problémů. S problémy se
zcela, protože jsme již nemě- ťovali chod městského úřadu.“ potýkám spíše teď, kdy se cíli koho nasadit do kanceláří.
A jak se s touto nemocí pan tím dost unavený. A třeba nejTakže chod úřadu jsme zajiš- starosta popasoval? „Touto ne- sem schopen uběhnout ani jeťovali z domova a jedden kilometr, i když dřínotlivé podněty občanů
ve, před onemocněním,
vyřizovali telefonicky či
jsem běhal poměrně často
e-mailem, s výjimkou
a moje oblíbená trasa byla
stavebního úřadu, na ktezhruba pětikilometrová.“
rý pandemie koronaviru
Poslední osobou, ktenedolehla. Ale jak lhůrou na městském úřadě
ty karantén jednotlivých
postihla nákaza koronaúředníků postupně konvirem, byla místostarostčily a naši pracovníci se
ka Stochova Miloslava Bevraceli do svých kancecherová, a průběh její neláří, chod městské úřamoci nebyl vůbec lehký:
du se zase pomalu roz„Asi po dvou dnech, co
bíhal, a dnes úředníci již
u mě byla na základě PCR
mohou vyřizovat všechtestu prokázána nákaza
ny potřebné náležitosti,
koronavirem, jsem začala
včetně ,oblíbené‘ koromít vážné problémy, hlavnavirové agendy.
Nemocí SARS-CoV-2 si prošel i stochov- ně s dýcháním. Dcera mi
Jsem rád, že všichni ob- ský starosta.
proto hned opatřila pulzní
čané, kteří se na nás v té
oxymetr – přístroj, který
době obraceli, měli pro stav, mocí si prošla celá naše rodi- měří hladinu kyslíku v plicích.
který panoval na úřadě, pocho- na, s výjimkou nejmladší dce- Velmi nepříjemné byly i dalpení a trpělivě čekali na vyříze- ry, u které nebyl prokázán co- ší typické projevy této nemoci
ní své záležitosti, za což bych vid ani po druhém PCR testu. – suchý kašel, a ten byl opravjim chtěl poděkovat. V nepo- Naštěstí to u všech členů rodiny du hrozný, dále bolesti klouslední řadě bych chtěl podě- proběhlo bez nějakých nepří- bů, hlavy a vůbec velká únava.“
kovat všem našim úředníkům, jemných příznaků, či bez větDokončení na straně 4

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU DOKONČENA

O stavbě, která byla zhruba před měsícem dokončena, jsem hovořil se starostou
Stochova Romanem Forštem:
„Na konci roku 2018, po tragické nehodě na tomto nechráněném železničním přejezdu, při níž zahynul tatínek
dvou dětí a člen stochovského futsalového týmu, který
přes tento přejezd jel na kole,
jsem se rozhodl, že se poku-

sím se o to, abychom zde dosáhli zajištění co největší bezpečnosti, aby již nikdy k podobné tragické události nedošlo. Obrátil jsem se na Správu
železnic a zástupce této státní
organizace požádal o rekonstrukci tohoto přejezdu a pochopitelně i o instalaci závor,
a měsíc co měsíc jsem je kontaktoval s dotazem, jak v této
věci postupují.

Železniční přejezd na Stochově – Slovance s novým zabezpečovacím a výstražným zařízením.

FOTO LIBOR POŠTA

Před necelým rokem jsme ní na tuto stavbu a že rekonNa nechráněném železničním přejezdu na Stochově – Slovance se v posledním desetiletí stalo několik vážných doprav- konečně obdrželi vyjádření, že strukce přejezdu na Slovance,
ních nehod, z nichž některé skončily, bohužel, tragicky. Vede- bylo vydáno stavební povole- včetně instalace nových závor,
ní města Stochov začalo v této věci v roce 2018 konat a výsledkem je již bezpečný přejezd s novým zabezpečovacím a výstražným zařízením.

bude v nejbližší možné době
zahájena. Stalo se tak koncem
ledna tohoto roku a stavba byla
asi za dva měsíce úspěšně dokončena, za což jsem velmi rád.
Velmi děkuji Správě železnic, že
moji žádost vyslyšeli a pomohli
nám na rizikovém místě zajistit
větší bezpečnost.“
Zakázka s názvem „Doplnění závor na přejezdu P35 v km
41,446 na trati Praha Bubny –
Rakovník“ byla zahájena 29.
ledna tohoto roku a dokončena
koncem března. Zhotovitelem
stavby je firma Monzas, spol.
s r.o. Předpokládaná hodnota
stavby je 9.415.023 Kč.
Libor Pošta
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Hasiči v akci
Souhrn událostí profesionálních hasičů ze stanice Stochov
za měsíc únor a březen.
 Vládní zákaz cestování se
projevil také u stochovských hasičů, zejména na počtu událostí za měsíce únor a březen. Stochovští profesionální hasiči vyjížděli v tomto období k šestatřiceti událostem. Jednalo se
o osm požárů, sedm dopravních
nehod, třináct technických pomocí, mezi které patří například
pád stromu na pozemní komunikace nebo prověření úniku
plynu, dále vyjížděli k šesti záchranám osob a jedné záchraně
zvířete. Dvě události byly klasifikovány jako planý poplach.
 Dopravní nehody, byť některé podle prvotního ohlášení vypadaly vážně, byly všechny lehčího charakteru a bez
vážnější újmy na zdraví jejich
účastníků. Nemuselo se používat ani hydraulické vyprošťovací zařízení.
 V rámci technických pomocí odstraňovala jednotka
stochovských hasičů několik
spadaných stromů na pozemní
komunikace a to nejen ve městě. V bytovém domě ve Stochově prověřovali hasiči unikající
plyn, který zde byl podle oznamovatele cítit. Provedeným
průzkumem bylo zjištěno, že
pravděpodobně došlo k úniku
z propanbutanové láhve, jelikož
v bytových domech není zavedený plyn. Zdroj úniku se nepodařilo najít, jednotka proto
pouze odvětrala prostor.
 Mezi nejzávažnější události, ke kterým stochovští profesionálové vyjížděli, byl požár elektroinstalace v domě s pečovatelskou službou v Rudě. Při likvidaci požáru jim byli nápomocní jejich dobrovolní kolegové
z Nového Strašecí. Před příjezdem k události bylo evakuováno devět lidí. Došlo k zakouření celého patra, proto musel zásah probíhat v dýchací technice
a ohnisko požáru bylo objeveno
až pomocí termo kamery. K samotnému zahašení byl použit
sněhový hasicí přístroj.
 V Rynholci se jedna svéhlavá kočka rozhodla vylézt
na střechu rodinného domu.
Ke své smůle zůstalo zvíře zaklíněno mezi střešní krytinou,
kterou prolézalo. Stochovští profesionální hasiči použili k záchraně nastavovací žebřík. Následně museli rozebrat
několik kusů střešních tašek.
Po úspěšném vyproštění, předali kočku majiteli.
- mm -

anketa
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PTALI JSME SE NA ULICI

NECHÁTE SE OČKOVAT PROTI KORONAVIRU?

Alena Zaňková,
63 let
Zatím jsem
se nerozhodla.
zz C o v á s
nejvíce motivuje, či v dohledné době
bude motivovat k tomu, abyste se nechala
naočkovat?
Asi to, že pokud budu naočkovaná, tak budu moci cestovat a vůbec budu mít kamkoliv snadnější přístup.
zz Budete lpět na nějakém
druhu vakcíny a nějakou i odmítat?
Když to bude schválená vakcína, tak se asi nemám čeho
bát, a to, co uvádíte, určitě řešit nebudu.

Tomáš Gabčo,
26 let, skladník
Ur č i t ě s e
nenechám naočkovat.
zz Z jakého
důvodu?
Já těm látkám či vakcínám, které byly vytvořeny
velmi rychle, nevěřím, a slyšel
jsem, že dost lidí mělo po očkování velké zdravotní problémy.
zz A ještě větší zdravotní
problémy můžete mít tehdy,
když se nenecháte naočkovat a někde se nakazíte koronavirem...
Já v to důvěru prostě nemám.
zz Takže očkování budete
za každou cenu odmítat?
Ano, přesně tak.
zz Co kdyby to bylo nějakým způsobem povinné,
nebo by to vyžadoval zaměstnavatel?
Tak bych se tomu asi nemohl vyhnout, a „nadšený“ bych
z toho rozhodně nebyl.
Petr Černý, 51 let,
pokrývač
Já se nenechám očkovat, protože se
mi to nelíbí.
zz C o s e
Vám nelíbí?
Nelíbí se mi
to, že ty vakcíny vznikly podezřele rychle a myslím si, že řada
lidí to kvůli tomu odmítá.
zz Takže nemáte obavy
z toho, že byste se mohl nakazit koronavirem a posléze

měl vážné zdravotní problé- poň si myslím, neměl. A také
my? Nebo že by Vás korona- dělám všechno pro to, abych
virus mohl i zabít?
se nenakazil.
Mě dřív zabijou spíš ve firmě,
a když ne, tak to snad přežiju. Jaromír Fišer, 71 let
Já jsem již
Lukáš Šamaj, 34 let, n a o č k o v á n
skladník
oběma dávSpíše ne.
kami.
zz C o j e
zz J a k o u
důvodem,
vakcínu pože nejspíše
užili k Vašese nenechámu očkování?
te naočkovat?
Já jsem byl očkován vakcíJá těm vaknou Pfizer.
cínám prostě nevěřím, a krozz Co kdyby na Vás „vyšla“
mě nějaké klasického očková- Astra Zeneca?
ní, třeba proti tetanu, jsem se
Já bych s tím problém neměl,
protože je to schválená vakcína.
nikdy očkovat nenechal.
zz A co Vaši rodinní příslušníci, nechají se očkovat?
Robert Pokorný,
Jak maminka, tak i můj brá- 48 let, vlakvedoucí
cha jsou již naočkováni.
Momentálzz A měli po očkování něja- ně o tom neuvažuji.
ké zdravotní problémy?
zz Z č e h o
Ne, neměli, jsou v pořádku.
zz Když Vaši nejbližší nemě- p r a m e n í
li žádné problémy, tak byste to Vaše nejistota, nebo možmohl také zkusit.
No, budu o tom přemýšlet.
ná strach z očkování?
zz To byste asi měl, protože
O strach asi nejde, a já nejnejde jen o Vás...
sem apriori proti očkování, kteAno, když onemocním ko- ré má logicky svůj smysl. Spíše
ronavirem, tak mohu nakazit jde o to, že je to všechno šité
další lidi a způsobit jim nějaké horkou jehlou.
zdravotní problémy. To samozz Asi máte na mysli to, že
zřejmě vím, ale nevím do jaké vakcíny byly vyvinuty velmi
míry je ta vakcína účinná a bez- rychle...
pečná, a kdy bude nutné se neAno, protože vakcína se vychat znovu přeočkovat. Takže víjí běžně pět, ale někdy i deset
zatím o očkování přemýšlet ne- a více let...
budu, ale určitě budu sledovat
zz Ale když vezmete v úvato, jak se to bude dále vyvíjet. hu to, kolik lidí bylo na svěA pokud by se to vyvíjelo tak, tě již naočkováno, a jaké miže očkování by se jevilo jako nimum lidí mělo po očkovánutné, asi bych to podstoupil. ní nějaké vážnější zdravotní
problémy, tak by lidé z nějaLukáš Böhm, 35 let, kých vedlejších nežádoucích
skladník
účinků po očkování strach
Já jsem promít neměli.
ti očkování,
Ale ty se mohou projevit
ale pokud to
po delší době.
bude nutné,
zz Stejně jako následky či
třeba abych
zdravotní problémy po onemohl někam
mocnění koronavirem, ktev y c e s t ov at ,
ré mohou být podstatně hornebo když to bude vyžadovat ší než nějaké alergické reakce
zaměstnavatel, tak ho budu po očkování.
muset podstoupit.
To určitě, ale já to vnímám
zz Jinak ne?
z pozice člověka, který si nechá
Ne, protože já těm očkovacím píchnout něco, co není až tak
látkám prostě nevěřím.
prověřené, a který tím ohrožuzz Řada lidí již koronavirus je sám sebe.
prodělala. A co Vy?
zz Všechny v EU používané
Z okruhu lidí, s kterými se se- vakcíny byly ale měly být dotkávám jak v místě mého byd- statečně prověřené, když jsou
liště, tak na pracovišti, jsem je- schválené...
den z mála, který ho ještě, asAle já tomu víceméně nevě-

řím a budu čekat, jak se to bude
dále vyvíjet.

Jan Groulík, 66 let
Ještě nevíme, ale protože jsme již
starší, je nám
více než 65
let, tak asi jo.
A pak si myslím, že když nebudeme naočkovaní, tak nás nikam nepustí.
zz Jakým způsobem se necháte naočkovat?
Asi to necháme na obvodním lékaři.
zz Čeho se lidé, kteří nechtějí podstoupit očkování,
nejvíce bojí?
Asi vedlejších účinků očkování, protože ty vakcíny vyvinuly velmi rychle a lidé tomu
prostě nevěří.
zz Lidé se sice obávají vedlejších účinků očkování, ale
možná by se měli mnohem
více bát toho, že po prodělaném covidu budou někteří
z nich trpět různými zdravotními problémy.
Ano, já si také myslím, protože řada lidí, zvláště ve vyšším
věku, má i bez covidu různé
zdravotní problémy a covid je
může ještě výrazně prohloubit.
Jan Vondra, 71 let
Já pr a c u ji pro domov
důchodců,
takže jsem již
naočkovaný,
a to vakcínou
Pfizer.
zz Dostal jste i druhou dávku?
Ano, asi po měsíci.
zz Měl jste po očkování nějaké zdravotní problémy?
Po první dávce mně nebylo
vůbec nic, po té druhé jsem měl
takové těžší nohy. Něco podobného, jako když se o vás pokouší chřipka. Ale asi po čtyřech
hodinách to odeznělo.
zz Proč se poměrně velké procento lidí odmítá naočkovat?
Já si myslím, že negativní roli
v tom sehrávají sdělovací prostředky. Mnozí lidé, kteří v nich
pracují, asi ještě nepochopili to,
že očkování je v podstatě jedinou možností, jak se dostat
z této pandemie.
Dne 25. března se v ulicích
Stochova ptal a fotografoval
Libor Pošta
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NOVÝ CHODNÍK V HONICÍCH

BY MOHL BÝT POLOŽEN UŽ LETOS
Na jaké další investice se mohou těšit obyvatelé Čelechovic,
Honic a Slovanky, příměstských částí Stochova? Kdy bude
dokončena revitalizace čelechovické návsi, chodník na druhé
straně ulice Osvobození v Honicích a případně zahájeny další projekty v těchto městských částech? O tom jsem hovořil se
stochovským starostou Romanem Forštem.

FOTO LIBOR POŠTA

Chodník na druhé straně ulice Osvobození v Honicích by
dle slov starosty mohl být postaven již v tomto roce: „Stavba chodníku na druhé straně
ulice Osvobození nemohla být
realizována proto, že zde nebyly na jednom pozemku stále vypořádány majetkoprávní
vztahy. Nedávno nás kontaktoval majitel dotčeného pozemku a sdělil, že dědické řízení se
již chýlí ke konci, a pracovníci
našeho odboru investic s ním
již jednají o tom, aby byl tento pozemek zahrnut do plánované stavby nového chodníku.
Pokud se nám podaří rychle
připravit projektovou dokumentaci a dále půjde vše dobře,
a já věřím, že ano, tak bychom
stavbu nového chodníku v Honicích zahájili, ale i dokončili
ještě v letošním roce.“

ňová výtěžnost. A pokud se to chov ve svých příměstských
bude vyvíjet dobře, tak určitě částech? „Abychom mohli renebudeme mít důvod tuto in- alizovat další projekty v přívestici dále oddalovat, a co nej- městských částech, tak v sadříve se pustíme do její realiza- motném Stochově, musíme stáce. V letošním rozpočtu máme le hledat nové finanční zdroje,
na tento projekt vyčleněno 400 což v době koronavirové panRevitalizace druhé části če- tisíc Kč, což by mělo postačo- demie není vůbec jednoduché,
lechovické návsi je určitě fi- vat na nějaké přípravné práce. ale už se nám přece jen něco rýnančně nákladnější projekt, než Předpokládáme, že revitalizace suje. Na Státní fond dopravní
výše zmíněná
infrastruktury ČR jsme
investice v Hopodali žádost o dotanicích. Najde
ci na dokončení soustapro něj vedení
vy chodníků kolem kruStochova dostahového objezdu na Slotek finančních
vance, směrem na Lány,
prostředků, či
Nové Strašecí a Tuchlonějaký vhodvice. Dále připravujeme
ný dotační tiprojekt pro rodiny s děttul? „Ano, tady
mi, který se bude dotýkat
je to podstatně
všech částí města a pokomplikovanějnese název Stezka svatéší, protože panho Václava. V celém kademie korona- Kdy bude položen nový chodník na druhé straně tastru Stochova budou
viru a s tím sou- ulice Osvobození v Honicích?
rozmístěny interaktivvisející pokles
ní tabule se zaměřením
daňových příjmů mají za ná- druhé části čelechovické návsi na přírodu, výchovu k ekolosledek odložení této investice, si vyžádá náklady ve výši cca gii, třídění odpadů atp. Svatoa to do doby, než se nám poda- 4,5 mil. Kč.“
václavská stezka bude mít 14 až
ří získat nějaký vhodný dotačS jakými dalšími projekty či 16 zastávek.“
ní titul, nebo než se zlepší da- investicemi počítá město StoLibor Pošta

MAJITELŮM RODINNÝCH DOMŮ

NABÍZEJÍ KOMPOSTÉRY

Stochovští využili Operačního programu životní prostředí a pro zájemce, kteří bydlí v rodinných domech, nakoupili 240 kompostérů. Proč vedení Stochova k tomuto kroku vůbec přistoupilo?

FOTO LIBOR POŠTA

To nám prozradil starosta životní prostředí, jsme šli proto,
Stochova Roman Foršt: „Před že když si lidé budou biologicněkolika lety jsme zavedli to, že ký odpad zpracovávat v těchto kompostérech, tak se
dá očekávat,
že se sníží
množství tříděného bioodpadu, které mus í me
pr av i d e l n ě
svážet a následně likvidovat. Takže
Objednají si kompostéry i majitelé těchto rodin- důvody jsou
hlavně ekoných domů na Stochově?
nomické.
našim občanům, každé rodině
Zkušenosti z jiných měst
v rodinném domku, jsme začali a obcí ukazují, že patřičný ekoposkytovat popelnice na biood- nomický efekt to má, takže i my
pad. Ten ale musíme svážet a li- předpokládáme, že by se nám
kvidovat. Do nákupu kompo- měly snížit náklady na odvoz
stérů, když se tato možnost ob- a likvidaci bioodpadu. Do jaké
jevila v Operačním programu míry se toto projeví, ukáže až

zájem ze strany občanů, vlastníků rodinných domů. Ale já
věřím, že bude slušný, a nám
se to vyplatí. Jen za první den
po vydání oznámení o možnosti zisku bezplatného kompostéru jsme na městském úřadě
zaevidovali 122 žádostí, takže
50 % kompostérů bylo zamluveno za pouhých 24 hodin, což
je fajn. Myslím, že jde o krok
správným směrem. Po nějakém

čase, zhruba po roce, si toto vyhodnotíme, a na základě získaných údajů se rozhodneme, zda
zůstaneme jen u kompostérů,
nebo občanům dále ponecháme i popelnice na bioodpad.
V letošním roce se ale měnit nic
nebude. To znamená, že občané
budou mít popelnice na bioodpad a případní zájemci od nás
dostanou také kompostéry.“
Libor Pošta

NA SLOVANCE BYLO INSTALOVÁNO

OSM CYKLOSTOJANŮ
Cykloturisté případně další
cyklonadšenci již brzy mohou
využít cyklostojany, které byly
dodány a instalovány na dokončené parkoviště v místní
části Stochov – Slovanka. Celkem je osazeno 8 cykloboxů se
samoobslužnými elektronickými zámky. Na ploše nového
parkoviště je také osazena nová
doprovodná zeleň, o jejímž dosazení jsme již dříve informovali.
- jč -

Nové instalované cyklostojany.

Krátké zprávy
 Město Stochov požádalo
Středočeský kraj o vyhlášení
výběrového řízení na zdravotnické služby, tj. zajištění služeb
nového gynekologa ve Stochově. „Středočeský kraj nám obratem vyhověl a výběrové řízení vyhlásil, za což velmi děkujeme. Následně jsme vyhlásili
výběrové řízení na pronájem
nebytových prostor ordinace. Obdrželi jsme celkem dvě
nabídky, tyto jsme vyhodnotili a Rada města vybrala nového nájemce, a to zájemce z rakovnické nemocnice. Nyní
proběhnou potřebné stavební
práce, tak, aby ordinace a čekárna pro pacientky odpovídaly trendům 21. století a cca
od poloviny léta bude ordinace gynekologické ambulance
v provozu. S vybraným zájemcem také řešíme možné rozšíření zdravotnických služeb
u nás ve Stochově, a tak se aktuálně jedná např. nové ordinaci fyzioterapeuta,“ uvedl starosta Roman Foršt.
 Město pracuje na opravě
řady výtluků na místních komunikacích po letošní zimě.
Mapuje všechny výtluky, kterých, bohužel, tak jako všude
není málo. Byl vyhotoven předběžný harmonogram oprav,
podle kterého se práce řídí.
 Město Stochov využilo nabídky místního rodáka a objednalo celkem 2.060 ks omalovánek pro děti nejen ze Stochova
s místní tématikou. Autorem
pro oko příjemných kreseb je
Josef Archmann. Omalovánky
lze zakoupit v infocentru městského úřadu Stochov za cenu
10 Kč/ks.
 Počátkem dubna byla dokončena oprava povrchu před
pohostinstvím v Čelechovicích.
 Dne 9. dubna proběhla
závěrečná kontrolní prohlídka
dokončené investice s názvem
„Rekonstrukce ulice 9. května
– I. etapa“. V rekonstruovaném
úseku vznikla nová parkovací
stání (celkem 25 míst + 2 ZTP),
opraveny jsou přilehlé chodníky pro pěší. Zcela nový povrch
dostala také místní komunikace. Povrch parkovacích ploch
je proveden z vegetační dlažby
pro možnost zasakování dešťových vod. V průběhu měsíce
května bude na místě dosazena veřejná zeleň a budou provedeny zahradnické práce. Dne
14. dubna došlo k předání dokončeného díla.
- red -
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 Dne 1.3. řešili strážníci
znečištění vozovky v ul. Osvobození od kostela směrem
k Honicím a do ulice J. Dundra. Vinící byli dohledáni a slíbili, že vzniklou situaci napraví.
Postačila domluva.
 Dne 2.3. v odpoledních
hodinách byl odchycen černý
pes. Díky čipu byl dohledán
majitel a pes tak nemusel být
převezen do útulku. Tento den
bylo strážníky zjištěno poničení plotu u vstupu do sportovní a haly a poničená fotbalová
střídačka. I z těchto důvodů budou sportovní areály kontrolovány častěji.
 Dne 3.3. několik občanů
kontaktovalo strážníky, protože měli obavu o zdraví muže,
který ležel na náměstí na lavičce. Strážníky bylo zjištěno, že
se jedná o starou známou firmu a že je opět pod vlivem alkoholu. Strážníci muži pomohli domu, kde jeho dcera slíbila,
že se o něho postará.
 Dne 5.3. několik osob
na vlakovém nádraží na Slovance požívalo alkohol a nemělo zakryté dýchací cesty. Strážníci to s nimi pro tentokrát vyřešili domluvou.
 Dne 8.3. další opilec v již
v pokročilém věku zaměstnal strážníky. Muž upadl před
vchodem do DPS. Zranění,
které si způsobil, a stav, v jakém byl, si vyžádalo lékařské
ošetření.
 Dne 9.3. strážníci převzali koťata, která byla nalezena
v Honicích. Jelikož umístění
koček do útulku oproti psům
je problematické, byli všichni
rádi, že se koťata podařilo bez
delších prodlev umístit do útulku do Nového Strašecí.
 Dne 18.3. v odpoledních
hodinách bylo současně přijato několik oznámení o ležícím
muži na náměstí. Hlídka na místě zjistila, že starší muž má zdravotní potíže. Proto byla přivolána RZS, která si muže převzala.
 Dne 27.3. se na strážníky obrátila starší paní, které
doma upadl manžel a ona ho
není sama schopna zvednout.
Strážníci ihned vyjeli na místo, muži pomohli. Žádnou další
pomoc nepotřeboval.
 Dne 29.3. zkolaboval
na náměstí starší muž, kterému musela být strážníky přivolána RZS. Muž hlídce řekl, že
má doma nemohoucí ženu a je
potřeba se o ní postarat. Jeho
žena musela být taktéž převezena o nemocnice.
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TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PROBĚHLO BEZ
KOMPLIKACÍ A BEZ PŘIPOMÍNEK RODIČŮ

Po dlouhé době se děti I. stupně vrátily ke klasické prezenční výuce, i když jen rotační, s tím, že žáci musejí dvakrát týdně
podstoupit testování antigenními testy. Na ZŠ Stochov, stejně
jako na všech ostatních školách, byly děti testovány hned, jak
se navrátily do školních lavic. A jak tyto testy proběhly? Na to
jsem se zeptal osoby, která je těsně spjata se základní školou.
Otázky směřovaly na místostarostku Stochova Miloslavu Becherovou, která je členkou školské rady.
zz V pondělí 12. dubna se
děti vrátily do školních lavic,
a hned musely podstoupit testování. V jakých prostorách
byli žáci testováni?
Dnes, hned, jak proběhlo řekněme první kolo testování žáků
na naší základní škole, jsem se
u paní ředitelky Lenky Mazuchové informovala, jak se toto
testování zvládlo. Žáci byli testováni ve vybraných třídách, ne
v těch, ve kterých se učí, a také
v tělocvičně. Paní ředitelka uvažovala i o tom, že by se testovalo
i ve venkovním altánu, ale kvůli
nepřízni počasí bylo od této varianty prozatím upuštěno.
zz Jak testování žáků v prostorách Základní školy Stochov vůbec probíhalo?
Testování žáků neinvazivními antigenními testy proběhlo
naprosto v klidu, bez komplikací. Přítomní rodiče neměli k průběhu či způsobu testování žádné připomínky, což je
do velké míry zásluha paní ře-

ditelky Lenky Mazuchové, která je výbornou organizátorkou,
a která vždy lpí na tom, aby vše,
co se dělá či odehrává na naší
základní škole, bylo provedeno opravdu precizně. Takže já
věřím, že i další kola testování budou probíhat obdobným
způsobem.
zz Jací žáci, jakých tříd byli
vůbec 12. dubna testováni
a jaké byly výsledky prvního
testování na ZŠ Stochov?
V týdnu od 12. dubna do školy nastoupili žáci 1. až 3.A, 4.A
a 4.B. A všichni tito žáci byli

VYDEJTE SE S NÁMI NA TOULKY PETŘÍNEM

Komise pro mládež a seniory a Městská knihovna Stochov
pořádá 15. června zájezd „Poznávejte s námi Petřín“. Pokud
nám to epidemiologická situace umožní, tak v tento den vyrazíme na Petřín. Doufám, že
do té doby bude už možno akci
realizovat.

VYBUDOVALI VOLNOČASOVÝ KLUB
Zastupitelstvo města v roce
2020 poskytlo místní základní škole finanční dotaci ve výši
60.000 Kč. Tyto prostředky byly
určeny na vybudování tzv. volnočasového klubu. Vybudování tohoto prostoru navrhli
zařídit žáci všech tříd 2. stupně prostřednictvím své Rady.
Projekt je dokončen a na zá-

uce doma, tak i žáků 6. až 9.
ročníku...
Řada základních škol se potýká s tím, že do distanční výuky je zapojeno poměrně málo
žáků, třeba jen 50 procent, ale
vedení naší základní školy se
může pochlubit tím, že žádné „odpadlíky“
prakticky nemá.
Z toho je patrné, že pedagogové na naší ZŠ
umějí se svými
žáky výborně
komunikovat,
udržet stálý záPrvní testy žáků na ZŠ Stochov dopadly jem žáků o probíranou látku,
na výbornou.
a že vedení škojak na stochovské základní ly ve spojení s městem dokázalo
škole probíhá on line distanč- zajistit všem žákům potřebnou
ní výuka žáků jak na I. stupni techniku pro tento styl výuky.
Libor Pošta
ZŠ, kteří jsou při rotační vý-

testováni s negativním výsledkem, což je určitě skvělé. V následujícím týdnu nastoupí a tudíž budou testováni žáci 1. až
3.B, 5.A a 5.B.
zz Jako členka školské rady
máte jistě informace i o tom,

FOTO LIBOR POŠTA

Městská policie

aktuality

kladě pozvání z vedení školy
si tento prohlédli v pátek 19.
února starosta města společně
s paní místostarostkou. Školní
volnočasový klub je vybaven
novým nábytkem, k dispozici
bude v brzké době bezdrátové
internetové připojení na internet a dále nové PC, přístupné
všem žákům.
- jč -

Zájemci se sejdou na vlakovém nádraží Stochov v 7,40
hodin. Pojedeme rychlíkem
ARRIVA do stanice Praha –
Dejvice. Ze stanice Hradčanská
se vydáme tramvají na Újezd
a odtud lanovkou na Petřín.
Zde bude možnost výstupu
na Petřínskou rozhlednu, v případě dobré viditelnosti se nám
naskytnou nádherné výhledy
na Prahu a část Čech. Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny,
horní je ve výšce 55 metrů a je
třeba zdolat 299 schodů nebo
využít doplňkové služby, což je
výtah. Dále je možnost navštívit zrcadlové bludiště. Tam se
nachází nově zrestaurovaný obraz – dioráma, který znázorňuje
boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648 od bratrů
Adolfa a Karla Liebscherových
a Vojtěcha Bartoňka. Projdeme
si i kvetoucí Růžovou zahradu
s Květnicí, uvidíme Štefánikovu
rozhlednu, kostel svatého Vavřince, kapli Kalvárii, křížovou
cestu, kapli Božího těla.

Určitě bude čas na posezení při kávě. Z Petřína půjdeme
na Pohořelec kolem Strahovského kláštera. Cestou do Dejvic mineme zajímavé památky
jako je Černínský palác, Loreta, klášter kapucínů, Nový svět,
odtud na Brusnici kolem parku
Marie Terezie s její sochou přes
Morávkův park na nádraží.
Pře dp ok l á d aný př íj e z d
do Stochova bude v 15,58 hodin, rychlík ARRIVA. Počítejte, prosím, se vstupným
na rozhlednu a bludiště, senioři 150 Kč a osoby do 65 let 210
Kč/oba objekty. Ceny se mohou lišit, došlo ke změně nájemce památek.
V případě dotazů kontaktujte, prosím, paní knihovnici Ježilovou v Městské knihovně Stochov nebo přímo mě
v knihovně ve středu 9. června,
kde budu odpovídat na Vaše
případné dotazy k akci.
Mgr. Marie Peterková,
předsedkyně Komise pro mládež a seniory

MĚSTSKÝ ÚŘAD...

Starosta Roman Foršt s místostarostkou Miloslavou Becherovou
si 19. února mohli volnočasový klub s potěšením prohlédnout.

Dokončení ze strany 1
Její nemoc asi po čtrnácti dnech odezněla a Miloslava
Becherová je zase zpět na úřadě. Ale odezněly i veškeré příznaky této nemoci? „No, právě,
že ne. Stále se cítím dost unavená, pořád mě bolí klouby a tře-

ba nejsem vůbec schopna dojít
rychleji do mojí kanceláře. To
znamená vyjít všechny schody
do třetího patra budovy. Já ale
doufám, že se těchto problémů
postupně zbavím,“ sdělila mně
paní místostarostka v závěru
našeho setkání. Libor Pošta
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O CYKLOSTEZCE MEZI STOCHOVEM

Z městské rady

O cyklostezce ze Stochova do Nového Strašecí, která by tato
města spojovala nejkratší možnou cestou – přes velké širé lány,
se uvažuje již delší dobu, ale přeměně hrbolaté polní cesty v cyklostezku s kvalitním povrchem zatím nic nenasvědčuje. Vidí
to tak i starosta Stochova Roman Foršt?

klostezky na jejich katastru by
představovala nemalou komplikaci v tom, že by protínala řadu soukromých pozemků. Takže my jsme přistoupili
ke stavbě cyklostezky na našem katastru, která vede stromořadím kolem vodojemu
a končí na hranici strašeckého katastru.
My bychom velm i u v ít a li to, kdyby
cyklostezka vznikla
po celé trase
ze Stochova do Nového Strašecí a byla
naprojektována třeba
Cestu či cyklostezku se zpevněným a rovným po- i s asfaltovrchem lemuje ve stochovském katastru stromo- vým povrřadí. Za závorou, v novostrašeckém katastru, po- chem, takže
kračuje už jen hrbolatá a mnohdy blátivá cesta. by ji mohli hojně vynou cestou. Ale, bohužel, pro užívat i bruslaři. Já si myslím,
představitele sousedního měs- že taková cyklostezka by byla
ta to nebyla v té době až tako- velkým přínosem pro obě měsvá priorita a navíc stavba cy- ta, a věřím, že tento projekt se
FOTO LIBOR POŠTA

K případnému propojení Stochova a Nového Strašecí pěknou, kvalitní cyklostezkou se vyjádřil následovně: „Již v minulém volebním
období jsme se snažili s vedením města Nové Strašecí dohodnout na propojení našich
měst cyklostezkou, která by
je spojovala nejkratší mož-

nám ve spolupráci s vedením dobí a já budu moc rád, když
Nového Strašecí podaří ještě další čelní představitelé města
oživit a snad do budoucna i re- budou v tomto započatém proalizovat.“
Vedení města
Stochov uvažuje také o stavbě cyklostezky
z Honic do Čelechovic. Starosta mně prozradil, že prvním zásadním k rokem
pro re a l i z a ci tohoto projektu jsou pozemkové úpravy: „Abychom
m o h l i t e nt o
projekt spustit, musíme
nejdříve provést pozemkové úpravy. Již Cyklisté na stochovské cyklostezce.
jsme kontaktovali Státní pozemkový úřad, jektu i nadále pokračovat. Jedkterý na tuto činnost vypsal ná se o projekt, který nevznikvýběrové řízení, takže aktuál- ne za rok, je letitý a představuně toto již běží. Vybraný zpra- je řadu dílčích celků. Doufejcovatel pozemkových úprav, me, že se nejpozději na konci
který vzejde z tohoto výběro- dalšího čtyřletého volebního
vého řízení, se bude snažit o co období projdeme či projedenejrychlejší vyřízení této zále- me společně po propojovacím
žitosti, ale i tak může tento slo- chodníku a cyklostezce mezi
žitý proces směn pozemků za- částmi Honice a Čelechovice.
brat i dva roky. Mezitím nám Moc bych si to přál.“
skončí stávající volební obLibor Pošta

PODNIKATELŮM V NEBYTOVÝCH PROSTORÁCH

BYLO ODPUŠTĚNO NÁJEMNÉ
„V letošním roce budeme zateplovat bytový dům, blok 75,
v ulici S. K. Neumanna, a připravujeme se na výměnu střešních oken na třech bytových
domech. Jedná se o domy čp.
351-352, 355 až 357 a 364 až
366. V dohledné době proběhne výběrové řízení a následně
i realizace této zakázky. Vzhledem k tomu, že bytový fond
disponuje dostatkem financí
a rozpočet na tuto stavbu je již
schválen, nemělo by brzké realizaci této stavby nic bránit.
Jinak budeme i nadále pokračovat v opravách havarijních
stoupaček a jiných opravách
a údržbách,“ sdělila mně paní
místostarostka k plánovaným

investicím do stochovského bytového fondu.
Paní místostarostka mně rovněž prozradila, že vedení města
bude i nadále přívětivé k podnikatelům, kteří sídlí v nebytových prostorách města: „Protože řada podnikatelů, kteří nabízejí své produkty nebo i služby
v našich nebytových prostorách, musela mít na základě
protiepidemických opatření
poměrně dlouhou dobu uzavřené své obchody a provozovny, či jejich provoz byl výrazně
omezen, zastupitelé města se
dne 8. března 2021 na svém zasedání rozhodli, že odpustí nájemné nájemcům v nebytových
prostorách za měsíce leden až

Místostarostka Stochova Miloslava Becherová: „Stochovským podnikatelům,
kteří sídlí v nebytových prostorách města Stochova, jsme během pandemie již
potřetí odpustili nájemné.“

FOTO LIBOR POŠTA

Správa bytového fondu města Stochov pokračuje v naplňování plánu revitalizace bytových domů a nutných oprav. Nejen
o plánech pro následné měsíce jsem hovořil s místostarostkou
Stochova Miloslavou Becherovou.

březen tohoto roku.
A jedná se o částku
ve výši 201.858 Kč.
Za dobu pandemie
jsme k tomuto vstřícnému kroku přistoupili již potřetí a celkově jsme stochovským podnikatelům
odpustili nájemné
za 466.856 Kč.“
Vstřícný postoj
stochovských zastupitelů nasvědčuje
tomu, že mají eminentní zájem na tom,
aby podnikatelé, sídlící v nebytových
prostorách, své obchody a provozovny
udrželi a mohli i nadále nabízet své služby občanům Stochova a okolních obcí.
Libor Pošta

FOTO LIBOR POŠTA

A NOVÝM STRAŠECÍM SNÍ ŘADA CYKLISTŮ

 Rada města po projednání odsouhlasila celkové náklady na akci „Snížení energetické
náročnosti BD čp. 315-319 ul.
Hornická – Zborovská, Stochov
2020“, ve výši 8.756.245,63 Kč
včetně DPH, realizované firmou
SOVA stavební s.r.o., Praha.
 Rada města souhlasila
s ukončením nájemní smlouvy
dohodou ke dni 31. března, s panem Jiřím Císařovským z Kladna, a to na pronájem nebytových
prostor v Pasáži, na Mírovém
náměstí 262/2, Stochov (prodej
sýrů), a to za předpokladu doplacení dlužné částky, včetně nájemného a služeb za měsíce únor
a březen 2021, nejpozději do 20.
března 2021. V případě, že nebude dlužná částka uhrazena, trvá
Rada města na výpovědní lhůtě a nájem nebytového prostoru skončí dne 31. května 2021.
 Rada města v souladu
s oběma Protokoly z posouzení a hodnocení nabídek, na akci
„Podpora domácího kompostování – Město Stochov“, odsouhlasila zahájení úkonů pro
uzavření smlouvy, s uchazečem
č. 3, firmou Everun Czech Republic s.r.o., Olomouc za částku 1.345.520 Kč včetně DPH.
 Rada města neodsouhlasila žádost obce Družec, o zajištění služeb v obci Družec, ze strany
strážníků Městské policie Stochov.
 Rada města opakovaně
odsouhlasila vyhlášení záměru
na pronájem nebytových prostor, v 1. patře budovy, čp. 490
(TJ Baník Stochov), za upravených podmínek.
 Rada města odsouhlasila realizaci prací na budově čp.
530, Stochov, v rámci prováděné modernizace budovy, a to
foukanou tepelnou izolaci, dle
cenové nabídky společnosti KS
Izolace Czech s.r.o., Roudnice
nad Labem, a protipožární SDK
podhledy, dle cenové nabídky Jana Morongy, Tuchlovice,
v celkové hodnotě 223.620 Kč
včetně DPH. Rada města zároveň pověřuje odbor investic
k zajištění odsouhlasených prací
na budově čp. 530 ve Stochově.
 Město uzavřelo dodatek
ke stávající nájemní smlouvě, uzavřené s Českou spořitelnou, a.s.,
na pronájem prostor v domě čp.
486, v ulici Jaroslava Šípka ve Stochově, za účelem umístění a provozování bankomatu České spořitelny, a to za předpokladu zvýšení stávajícího měsíčního nájemného o částku 500 Kč bez DPH
a možností navyšovat nájemné
každoročně o výši inflace. - red -
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Manželství uzavøeli

Podìkování

Andrea Hupik a Jakub Mičín (oba ze Stochova) byli oddáni
24. dubna v obřadní síni Městského úřadu Stochov.

 Chci poděkovat panu starostovi a městskému úřadu
za blahopřání k narozeninám.
Koucký Jaroslav
 Pan Jiří Štajer ze Slovanky děkuje městskému úřadu
za přání k narozeninám.
 Děkuji panu starostovi
a Městskému úřadu Stochov
za blahopřání k mým 71. narozeninám. Rudolf Mach, Stochov – Slovanka
 Děkuji panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
D. Jirásková
 Děkuji Městskému úřadu a panu starostovi Ing. Romanu Forštovi za hezké blahopřání k mým narozeninám. Jaroslava Suchá
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově a panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi za blahopřání k mým narozeninám.
Vlasta Machová, Slovanka 414
 D ě ku j i M Ú St o c h ov
za blahopřání k mým narozeninám. Marie Hůlková, Pionýrů 251
 Děkuji městskému úřadu a panu starostovi za dárek
a přání k mým narozeninám.
Božena Valešová
 Děkuji panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi a městskému úřadu za blahopřání
k mým narozeninám. Libuše
Jamejová
 Děkuji Městskému úřadu Stochov a panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi za blahopřání k mým narozeninám.
Miroslava Hašková

USADIL VODNÍK

V Honicích se počátkem dá a naší redakci prozradil, že
jara v místním rybníku zabyd- se tu chce natrvalo usadit. Tak
lel vodník. S místními se rych- uvidíme, zda to myslí vážně.
le spřátelil, rád si s nimi povíTaké vedení města jeho pobyt
uvítalo a vzkazuje: „Milé děti,
maminky a tatínkové, babičky a dědečkové, představte si,
že se nám ve městě konkrétně
v Honicích u místního rybníka
usadil zelený mužík. Zdá se, že
se mu u nás zalíbilo a s velkou
pravděpodobností u nás zůstane natrvalo.
Přijďte se podívat a prosím
neubližujme mu, aby u nás
mohl zůstat. Stejně jako u nás
zůstávají dřevěná zvířátka rozmístěná v našem městě již
v předchozích letech. Přejeme
Vám krásné jarní procházky...“
- jč -

Honický vodník je dobrosrdečný a má rád lidi.

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.

BYLA OPRAVENA

STŘECHA MŠ
V březnu byla opravena střecha na budově 1. MŠ. Již v loňském roce objednalo město stavební práce spočívající v opravě první části střešní konstrukce na budově 1. mateřské školy
ve Stochově. „V letošním roce
nás čekala oprava 2. části stře-

chy a právě v těchto dnech je
tato investiční akce dokončována. Těmito stavebními zásahy byly odstraněny příčiny
problémů spojené se zatékáním do objektu,“ uvedl koncem
března starosta Roman Foršt.
- jč -

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.

Oprava střechy na mateřské školce.

REZERVAČNÍ SYSTÉM
V březnu byl dokončen elektronický rezervační systém,
umožňující rezervaci a nákup
vstupenek na jednotlivá kulturní přestavení v místním kulturním domě. Zájemci mohou
tento vyzkoušet již nyní, a to
na stránkách www.kulturastochov.cz, zde lze provádět nově
rezervace na plánovaná představení letošního roku, v jejichž brzké umožnění všichni
doufají. Občané tak již nemusí
docházet přímo do kulturního

Narodili se
V kladenské porodnici se narodila tato stochovská miminka. Rodičům blahopřejeme.
17. 2. Bogola Bibiana
16. 3. Jonáš Pavel
23. 3. Iblová Štěpánka
28. 3. Herink Samuel

Vzpomínky
 Dne 13. dubna uplynulo
15 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Hubáček. Kdo
jste ho znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Manželka Libuše a synové Martin
a Jan s rodinami
 Dne 22. dubna tomu bylo
pět let, co nás navždy opustil
můj milovaný manžel pan Jiří
Ulman. Stále vzpomínají manželka Magdaléna, dcera Blanka
s rodinou, syn František s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje M. Ulmanová

Omluva

domu a vybraná představení si
V minulém čísle jsme přinesli
mohou rezervovat třeba z po- článek o horníku Jiřím Hávovi,
hodlí domova.
- jč - který tragédii na Nosku v roce
1960 přežil jen za cenu trvalých
následků, a který poté pracoval
na noseckém oddělení PAM.
PŘÍŠTÍ ČÍSLO? V titulku jsme ho bohužel omyPříští číslo Stochovských lis- lem překřtili z Jiřího na Josefa.
tů vyjde 1. července. Příspěvky Zároveň jsme v seznamu vězňů,
do tohoto vydání můžete zasílat kteří zahynuli při tomto neštěse-mailem nebo poštou do 15. tí, uvedli nedopatřením i jméčervna na adresu naší redakce no Jaroslava Řeřichy. Všem se
nebo odevzdat na městském tímto omlouváme.
úřadu.
- red Redakce

KDY VYJDE

Odešli navždy
Václav Ploch
odešel tiše
Stanislav Beduš
po krátké nemoci
Jana Dufková
zesnula ve středu
Ladislav Stryal
zemřel náhle
Eva Malátová
zemřela náhle
Jaroslav Hnízdil
po delší nemoci
Alena Rácová
po delší nemoci
Rudolf Kalista
po těžké nemoci
Kristýna Kottová
roz. Kapičáková
Jaroslav Kolář
po dlouhé nemoci
Hana Víšková
po dlouhé nemoci

77 let
16. února
87 let
18. února
90 let
24. února
85 let
24. února
79 let
27. února
7. března
77 let
19. března
66 let
26. března
75 let
31. března
82 let
2. dubna
83 let
15. dubna
86 let
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VLAK JEHO VOZIDLO PŘED LETY ZCELA

SEŠROTOVAL, ŘIDIČ JE DNES ZDRÁV A PLNÝ ELÁNU

Začátkem dubna mně v Lánech poskytl následující rozhovor:
zz Prakticky každý řidič,
který vjede na železniční přejezd v okamžiku, kdy světelná či zvuková znamení signalizují přijíždějící vlak, je
buď nepozorný, soustřeďuje se

ropské unii. V hlavě mně kolovala spousta námětů, třeba jak
naše žáky, kteří často neměli
dokončené základní vzdělání,
více motivovat, aby změnili své
životní návyky, a také jsem byl
dosti rozladěn po právě absolvovaném školení, s jehož výstupy jsem se neztotožňoval.
zz Takže ti, kteří tenkrát navštěvovali a stále navštěvují
Vaší školu, jsou z velké části
sociálně nepřizpůsobiví občané, mnohdy s bohatým záznamem v trestním rejstříku...
Ano, jejich trestní záznamy
jsou opravdu velmi pestré, takže školu navštěvovali a stále navštěvují jak „obyčejní“ zlodějíčci, tak i pachatelé závažných
trestných činů.
zz Třeba i vrazi?
Ano, samozřejmě.
zz Co jste Vaše svěřence tenkrát učili, v době, kdy jste se
před sedmi lety v podstatě podruhé narodil?
Jelikož se jednalo a stále se
jedná o normální střední odborné učiliště, i když po tom,
co jsem Vám teď řekl, si to řada
čtenářů asi již nemyslí, tak jsme
je učili v praktických oborech,
které pracovní úřad tehdy nejvíce propagoval – kuchař, číšník, malíř, zedník atd. Dále to
byly nějaké pomocné služby
a ve speciální třídě jsme učili i zdravotně postižené věz-

třeba bramboráky, bylo to pro
ně něco velmi neobvyklého,
protože nikdy nic takového nejedli, neviděli.

padech Vás „přepadne“ nepopsatelný pocit, kvůli kterému
jsem to vlastně dělal a doposud dělám.

Ing. Karel Vodička: „Na tomto přejezdu, tehdy nechráněném,
mě v roce 2014 smetl vlak.“

zz Jak bylo obtížné je k nějakému učení vůbec přimět?
Každá škola je v podstatě výchovně-vzdělávací firma.
Ale v našem případě bylo učení řekněme zastíněno tou naší
výchovnou prací, či snahou
pomoci jim k návratu do pokud možno normálního života.
zz Jak se vám to dařilo?
To mělo několik motivačních aspektů. A ten hlavní byl
finanční, protože po dobu,
po kterou byli vězni ve škole, neplatili náklady na výkon
trestu. Jednalo se sice jen o pár
Takto Karel Vodička vypadal
tisíc měsíčně, ale pro některé
krátce po operaci.
„školáky“ to byly opravdu pěkv tom okamžiku na jiné podné peníze. A i když naše škola
něty z bezprostředního okobyla soukromá, tak jsme nevylí, nebo může být také něčím
bírali ani školné, a naopak jsme
rozladěn a signalizaci na přez našich vlastních prostředků
jezdu prakticky nevnímá. Jak
investovali třeba do surovin
to bylo ve Vašem případě?
na vaření. Peníze jsme po frekV mém případě šlo o to rozventantech / žácích ani chtít neladění, a pamatuji si, že to
mohli, protože všichni, do jedbylo rozčílení nemalé, a když
noho, byli více či méně zadlujsem přijížděl
ženi. V neposlední řadě
k tomu přejezvězni pobývali na naší
du, tak jsem
škole rádi i proto, že
prakticky nic
se aspoň na nějaký čas
nevnímal.
takto vymanili z fádnízz Co bylo
ho vězeňského prostřepříčinou toho
dí. A jestli se nám dařirozladění?
lo je převychovat? Já si
Víte, já jsem
myslím, že některé ano,
byl v té době
protože řadu z nich jsem
ředitelem soupo skončení jejich treskromého od- Takto vypadalo vozidlo Karla Vodičky po střetu s osob- tu potkal někde na uliborného učili- ním vlakem.
ci, a oni mně říkali, že
ště, jehož projiž někde pracují, tudíž
story se nacházejí v areálu věz- ně. Zajímavé to bylo hlavně se živí poctivě, že mají nějakou
nice ve Vinařicích, které vzdě- ve třídě kuchařů, jejichž jídel- známost, a strašně mně za moji
lává a vychovává vězně, a kte- níček se skládal prakticky jen snahu probudit v nich to lepré je jediné svého druhu v Ev- z masa, a když jsme začali péct ší já děkovali. V takových pří-

zz Kolik vězňů chodilo
do Vaší školy?
Zprvu jich bylo jen něco
málo přes sto, ale později jsme
učili a vychovávali i více než
300 osob. V současné době,
po řadě různých restrikcí
a omezení, se tam vzdělává asi
150 vězňů. Přestože již nejsem

FOTO LIBOR POŠTA

Na železničním přejezdu na Stochově – Slovance, do nedávné doby ještě nechráněném, se v minulých letech stala
řada vážných dopravních nehod, a někteří motoristé a cyklisté, střet s projíždějícím vlakem, bohužel, nepřežili. Ing. Karel Vodička (77) z Lán ale měl dne 17. září 2014 opravdu velké štěstí, protože střet s vlakem přežil, a přestože jeho vozidlo
– Renault megane – bylo po srážce s osobním vlakem příšerně sešrotováno a z vraku ho vystříhávali hasiči, nebyl ani vážněji zraněn, a odnesl to jen s několika šrámy, i když ne zrovna malými, v obličeji.

ale tenkrát, jak jsem byl rozčílený, a hlavou se mi honily různé myšlenky, jsem vůbec nic
nevnímal. Světelná a zvuková signalizace sice fungovaly
dobře, ale já jsem nic neviděl,
nic neslyšel.
zzTakže si nepamatujete
ani na to, zda na Vás přijíždějící vlak houkal?
Ne, na to si nepamatuji.
zzA vnímal jste či zaznamenal jste v mysli okamžik srážky s vlakem?
Vůbec, ale vnímal jsem
zvuk záchranářského vrtulníku a údajně jsem měl se záchranáři nějak komunikovat.
Takže při vědomí jsem asi byl,
ale já si to vůbec nepamatuji,
nevybavuji.
zzStejně jako to, když se
Vám v nemocnici „podařilo“, údajně ještě v hlubokém
spánku, v narkóze, vytrhnout
se ze všech přístrojů, seskočit
z postele a rychle se přesunout
k jinému přístroji – telefonnímu? Jako kdybyste měl sklony
k nějaké náměsíčnosti...
No, vypadá to velmi nepochopitelně, podivně, zároveň

Hasiči a záchranáři vyprošťují Karla Vodičku z vozidla.
ředitelem, nesu to nemalé „přiškrcení“ naší školy dost špatně.
zz Ale to snad přežijete,
když jste přežil i srážku s vlakem.
No, měl bych...
zz Vraťme se k okamžiku,
kdy Vás v září roku 2014
na železničním přejezdu
na Stochově – Slovance zachytil vlak...
Ano, já jsem se do pobočky
naší školy, v podstatě do mojí
ředitelny, kterou jsem měl
na Stochově v budově bývalé hornické ubytovny, vracel
z výše zmiňovaného školení
v Novém Strašecí. Ten přejezd,
tehdy ještě nechráněný, jsem
samozřejmě znal velmi dobře,

i humorně, ale mně se to opravdu „povedlo“. Na monitorech
EKG se obsluhujícímu personálu zjevila rovná čára, kapačky
kapaly na podlahu, i další přístroje mlčely – a oni měli Vodičku za mrtvého. A já jsem se
zatím u telefonního přístroje
bavil, již nevím s kým, o nutnosti co nejlépe vyučit a vychovat naše žáky ve vinařické věznici. To, co jsem tehdy „předváděl“ v motolské nemocnici,
jsem se dozvěděl až po delší
době od pana profesora Betky,
jeho syn, MUDr. J. Betka, mě
operoval – a dnes na to všichni vzpomínáme s velkým humorem.
Dokončení na straně 8
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DEVATENÁCTILETÝ MLADÍK PŘEPADL

STOCHOVSKOU BENZÍNKU

Na základě oznámení se
na místo loupežného přepadení
ihned dostavily policejní hlídky, které začaly provádět prvotní šetření včetně pátrání v blízkosti čerpací stanice, v okolních ulicích a poté i na území Stochova a přilehlého oko-

lí. Do pátrací akce byl nasazen
i sedmiletý služební pes Jalar.
V nočních hodinách policisté ze skupiny kynologie zaznamenali v ulici Švermova ve Stochově podezřelou osobu muže.
Policejní všímavosti a profesionální pozornosti neuniklo, že

tento muž je částečně oblečen
do oděvu, který odpovídal popisu pachatele. Policisté muže
vyzvali k prokázání totožnosti.
Policejním šetřením bylo zjiš-

těno, že podezřelým je devatenáctiletý muž z okresu Kladno.
V průběhu provádění prvotních
a procesních úkonů se podezřelý muž ke svému trestnému

Na této benzince došlo 1. března k přepadení.

FOTO LIBOR POŠTA

V pondělí 1. března, po devatenácté hodině, došlo na benzinové čerpací stanici ve Stochově v Karlovarské ulici k loupežnému přepadení. Neznámý pachatel vešel do prostoru
prodejny čerpací stanice a pod pohrůžkou nože požadoval
po obsluze vydání finanční hotovosti a cigaret. Obsluhující
ženě vyhrožoval a slovně ji vulgárně napadal. Z tohoto svého násilného jednání byl vyrušen příchodem zákazníka a pachatel z místa činu ihned utekl bez finančního obnosu a bez
odcizeného zboží.

činu doznal. Dále bylo zjištěno,
že pachatel po provedení loupežného přepadení si převlékl
jen některé části svého oděvu
a vyšel do ulic, což odhalili policisté při provádění pátrací akce.
Podezřelý muž byl poté eskortován do policejní cely.
Kladenští kriminalisté nyní
případ prošetřují a devatenáctiletý pachatel byl obviněn z trestného činu loupeže,
za který mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 10 let.
Obviněný je nyní prošetřován
na svobodě. Skutku se dopustil
v čase vyhlášeného nouzového
stavu.
- jč -

VLAK JEHO VOZIDLO PŘED LETY ZCELA SEŠROTOVAL,...

FOTO LIBOR POŠTA

Dokončení ze strany 7
ternetu byly opravdu velmi za- si dokážu vytvořit tak početzz Zajímal jste se po této ha- jímavé. Nikdy bych nevěřil, že né obecenstvo, které mě krátce po nehodě hned povárii třeba o to, jak probíhřbí. Jeden kolemjdouhalo Vaše léčení, či o další
okolnosti nehody?
cí na svém videu poznaAno, zajímal. Další okolmenal: „Ten už neměl
nosti nehody jsem zjišťoval
šanci.“ Nebo na jednom
soukromém videu jeho
jak z oficiálních dokumenautor prohlásil: „Vezmětů Hasičského záchranného sboru ČR, nemocnice
te ho na orgány!“
a Českých drah, tak i z růz� Jak to na Vás půsoných sociálních sítí. A ty
bilo, když jste si vysleNově zabezpečeným přejezdem projíždí
řekněme postřehy z neofichl takovéto poznámlokomotiva s „krásnou“ rudou hvězdou.
ciálních dokumentů na inky?

Pro mě to bylo velmi zábavné, hodně jsem se tomu zasmál.
zz Zmínil jste, že teď jste
„jen“ emeritním ředitelem vězeňské školy. Ale Vy bez této
či podobné činnosti asi nedokážete žít...
To máte pravdu. Více než deset let jsem se věnoval misijní,
vzdělávací činnosti. Pracoval
jsem na projektu, který nemá
v rámci EU obdoby, a zřejmě
někdo nahoře, nebo to byl jen
osud, mně chtěl sdělit, že bych

v tom či v čemsi podobném
měl pokračovat a dále využívat svých unikátních zkušeností. Takže v celokrajském měřítku zajišťujeme ve Speciálním
pedagogickém centru a v Pedagogické poradně Koloběžka
rozsáhlou pomoc školám, rodičům a hlavně dětem, protože vše začíná v dětství, v rodině
a ve škole. Pokud by se některým lidem této pomoci nedostalo, mohlo by to potom končit ve věznici.
Libor Pošta

Nad dopisy čtenářů

TÁBOR – SPÁSA PRO DĚTI I RODIČE
Podle aktuálních průzkumů si až pětina Čechů letos nemůže dovolit dovolenou. Vhodnou variantou, jak za rozumnou
cenu zabavit děti a odměnit rodiče, kteří si během roční distanční výuky mnohdy sáhli na dno, může být dětský tábor.
Tábory se u nás pořádají již
od počátku dvacátého století,
a tak by byla škoda, kdyby tuto
dlouholetou tradici zhatil koronavirus. Vloni spousta spolků a organizací pobyty pro děti
zrušila, neboť se bezpečnostní
nařízení měnila ze dne na den
a nikdo si neuměl představit,
jak postupovat v případě krizové situace. To je případ i neziskového sdružení LDT Střela,
jehož vedení muselo vloni udělat těžké rozhodnutí, a nejen
stochovským rodičům nakonec vrátilo peníze. „Moc jsme
se těšili, čtrnáctidenní program
plánujeme celý rok, ale nakonec z toho sešlo. Situace se každým dnem měnila a chtěli jsme
mít jistotu, že všechna opatření

dodržíme. Což jsme vzhledem
k nedostatku informací ze strany vlády nebyli schopni zaručit.
Nehledě na to, že by se nařízení
týkající se dezinfekce atd. podepsala i na našem rozpočtu,“
vysvětlila své stanovisko jednatelka sdružení Barbora Slámová. Smutek však začíná upadat,
neboť je v plném proudu plánování letošního programu. „Myslím, že nás tentokrát nemá co
zaskočit, během toho roku jsme
se všichni naučili s koronavirem žít a už to pro nás není tak
velká neznámá.
Vždycky nám šlo především
o děti, ale popravdě letos chceme tábor uskutečnit i kvůli rodičům. Máme v kolektivu několik učitelek, a tak víme, jak

dala domácí výuka rodičům
zabrat. I oni potřebují odpočinek od svých ratolestí,“ řekla s úsměvem členka nového
vedení Kristýna Hejzlarová.
„Kromě oprav a vylepšování,
což děláme každoročně, letos
věnujeme i více energie náboru dětí. Ráda bych apelovala
na rodiče, že se nemusejí bát
své potomky pustit. Čtrnáct
dnů uprostřed přírody je přesně to, co dnes děti potřebují.
Téma bude pirátské a přidat se
k naší posádce mohou všichni
ve věku od 6 až 16 let,“ dodala.
Kromě vedoucích pracovníků bude letos vyvíjen velký
tlak také na zdravotníky, jejichž funkcí je nejen dávkování léků, péče o nemocné, ale
i kontrola dostatečné hygieny.
„I na našem táboře – stanový
tábor na louce uprostřed lesů,
daleko od civilizace – samozřejmě dodržujeme platná hy-

gienická opatření, které každoročně kontroluje KHS Karlovarského kraje. V souvislosti s nastalou situací jsme připraveni na zpřísněná opatření
a zajišťujeme dostatečné množství dezinfekce rukou i povrchů,“ uvedla zdravotnice LDT
Střela Nikola Zaspalová s tím,
že zvýšený důraz bude kladen
na dodržování pravidel osobní
a provozní hygieny všech účast-

níků. „Dále zajistíme opakovanou edukaci dětí a personálu
před a v průběhu tábora. Ráda
bych ubezpečila rodiče i děti, že
není důvod k obavám, protože
kde jinde než v přírodě na čerstvém vzduchu, je úžasné trávit prázdniny. Těším se, jak si
společně užijeme naše pirátské
dobrodružství,“ uzavřela kvalifikovaná zdravotní sestra.
Gabriela Krejčová

LDT STŘELA, Z. S.

Jsme spolek zabývající se přípravou a realizací dětského tábora. Fungujeme již mnoho let.
Táboříme na louce u řeky Střely
ve stanech s podsadou. Každý
si zde odpočine od každodenního shonu a zajetí moderních
technologií.
Letos jsme s novým vedením
(oddílové vedoucí a zdravotnice
po důkladném zaučení převzaly

roli tzv. hlavasů) změnili i název
spolku, ale pro naše děti se nic
nemění. Jsme pořád stejná parta
(zodpovědných) bláznů, kteří se
rádi vydávají vstříc dobrodružství společně s malými i velkými
táborníky. Každé léto budujeme
nová přátelství, poznáváme přírodu i sebe navzájem. Z táborových zážitků pak čerpáme energii do dalšího léta.

Stochovské listy 6. května 2021

aktuality

strana 9

VÍTÁME VÁS V NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ

MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Po téměř roční pauze z důvodů epidemiologických i technických jsme 19. dubna otevřeli pro čtenáře a ostatní návštěvníky městskou knihovnu. Jsme moc rády, že můžeme návštěvníky přivítat v nově zrekonstruované knihovně. Velkou radost
máme z místnosti pro pořádání kulturních akcí a besed pro
školy a školky, která bude v průběhu roku doplněna o projekční techniku. Otevírací doba je zatím dočasně sladěna s úředními hodinami městského úřadu, tzn. Po a St: 8.00 – 12.00,
13.00 – 17.00, Čt 13.00 – 16.00. S takto upravenou půjčovní
dobou počítáme do konce srpna. Od září, pokud to situace dovolí, se na Vás budeme těšit každý den, kromě pátku. V pondělí a ve čtvrtek do 18.00 hodin, podrobný rozpis viz. www.
knihovna stochov.cz.
Od příchozích požadujeme
respirátor, v každé místnosti
smějí být 2 osoby při dodržení
rozestupů. Stojan s dezinfekcí je
k dispozici u vchodu. Vrácené
výpůjčky ukládáme do karantény na 48 hodin. Internet není
zatím pro veřejnost přístupný.
Všem starším čtenářům
budeme i nadále vozit knihy do jejich domovů. Volejte
na telefonní číslo 312 679 122.
Knihy Vám na Vaše přání vybereme a dovezeme. Tato služba
je bezplatná a jsme moc rády,
že Vám tím můžeme udělat radost. Zároveň prosíme občany
z Čelechovic, kteří nejsou u nás
evidováni a měli by zájem o dovoz knih, aby nás také kontak-

tovali. Každé úterý dopoledne
zajišťujeme rozvozovou službu.
Knihovní fond je obnovován
měsíčně a čtenáři si vyberou
také z 18 titulů časopisů. Např.
Květy, Vlasta, Téma, Blesk pro
ženy, Receptář, Můj domov,
Chatař a chalupář, Kondice,

ce budou vystaveny v městské
knihovně a zveřejněny ve Stochovských listech.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, tak se budeme od září společně potkávat na kulturních, vzdělávacích a kreativních akcích, které máme pro Vás připravené
a budeme rády, pokud se nám
je podaří zrealizovat.
Děkujeme vedení města Stochov za finanční a technickou podporu. Moc si toho vážíme. Všem našim čtenářům
děkujeme za podporu duševní
a s kolegyní Marcelou se těšíme na Vaše návštěvy za četbou
a kulturou.
Vendula Ježilová
vedoucí Městské knihovny
Stochov

V ONLINE KROUŽKU KAMARÁDI SE DĚJÍ ALE VĚCI
Online kroužek funguje
již několik týdnů. Hrajeme
na něm hry, vyrábíme aj. Ale
co se tam také děje? No, pokusy, ne ty na zvířatech, ale fyzikální. Za asistence rodičů jsme
si vyrobili lávovou lampu.
Vyrobte si ji také. Potřebujeme: 1× průhlednou sklenici
(více dětí více sklenic či jed-

VELIKONOČNÍ VÝZVA 2021
Již druhým rokem jsme se
účastnili výzvy od spolku Domeček Hořovice – Vykutálená
vajíčka aneb trochu jiné Velikonoce. V loňském roce se vyráběli zajíčci a letos to byla vajíčka. Kvočnou pro Stochov jsem
byla já a vyzvala jsem všechny
Stochováky, Čelechováky, obyvatele Slovanky i Honic k zaplavení města vajíčky. Celkem
jsme vyrobili 86 vajec a umístili
jsme se na 112. místě z 156 měst.

Moje zdraví, Barbie, Čtyřlístek.
Každý zde najde to své. K dispozici jsou také deskové hry
pro děti i dospělé. Na webových stránkách knihovny je
Vám k dispozici elektronický
katalog. Prostřednictvím tohoto katalogu si můžete objednat
a zarezervovat knihy.
Nadále využívejte meziknihovní výpůjční službu. Knihy,
které nemáme v naší knihovně, Vám přivezeme z knihovny kladenské.
Až do 21. května probíhá
Výtvarná soutěž „Moje oblíbená pohádková postava“. Soutěž je určena pro MŠ a žáky 1.
a 2. tříd ZŠ a pořádáme ji spolu s Komisí pro mládež a seniory. Autoři nejlepších prací
budou odměněni a jejich prá-

Na akci se vykutálelo 11 577 ks
vajíček po celé republice. Děkuji všem přihlášeným. Zvláště
bych chtěla poděkovat učitelkám z MŠ 2 Stochov. Ve školce
se vykutálelo 46 vajíček. Mohli
jste je vidět na plotě a v oknech
školky. Učitelkám se moc stýská
po dětech, a tak se pustily do výroby. Děkujeme za tak krásná
vajíčka a těšíme se na další ročník.
Lucie Gombitová,
Kamarádi Stochov

nu společnou, nechám na vás), káme, až soda začne reagovat
1× sklenici na ocet, olej (kla- s tekutinou a za chvíli uvidísický co máme doma), 4 lží- me, jak kapky zlehka padají
ce jedlé sody, ocet, potravinář- dolů a vznášejí se nahoru. Jak
se soda rozpouští, je efekt viské barvivo
P o s t u p :
1. Do sklenice (větší sklenice na víno,
neb o zavařovací) dáme cca
4 lžíce sody
a zalijeme olejem (skoro celou). Pozor, nemíchat, nechte to tak, jak to
je!!! Po míchá- Lávová lampa.
ní se to zkalí.
2. Do druhé nádoby smíchá- ditelnější. 5. Pokud již nebume ocet a potravinářské bar- dou bublinky „běhat“, stačí
vivo. 3. Kapátkem, lžičkou… tam znovu nakapat ocet s bar(kapátko je lepší) pomalu ka- vivem a vše se bude opakovat.
Lucie Gombitová,
peme ocet s barvivem do sklenice s olejem a sodou. 4. ČeKamarádi Stochov

ČARODĚJNICE UŽ NA VÁS ČEKAJÍ!
Od 23. dubna jsme obnovili
stezku Konopasem, tentokrát
na téma Čarodějnice. Stezka
začíná na hřišti na začátku třešňové aleje. Všechny informace,
mapu a pravidla najdete ve facebookové skupině Zábavně přírodou s Kamarády. Kdo chce,

může spojit příjemné s užitečným, jelikož měla v dubnu naše
Země svátek, můžete si s sebou do batůžku přibalit pytel
na odpadky a rukavice. Těšíme
se na malé i velké dobrodruhy!

Zuzana Lochmanová,
Kamarádi Stochov

PŘIJMETE LEGO VÝZVU?

Velikonoční výzva od dětí.

Na facebookové stránce Kamarádi Stochov jsme zveřejnili Lego výzvu. Chcete se přidat?
Je to jednoduché a stále možné! Přidejte se ke Kamarádům
do skupiny, postavte věž z Lega

až do stropu, vyfoťte se a fotku
nahrajte k příspěvku ve skupině. Sladká odměna žádného
stavitele nemine!
Zuzana Lochmanová,
Kamarádi Stochov

Stalo se před sto lety
 V únoru 1921 byl na návrh Josefa Pospíšila zvolen Rudolf Kindl všemi hlasy policejním komisařem ve Stochově.
 Dne 13. února 1921 byl
usneseno, že se zhotoví návěstní deska, kde se budou vylepovat větší vyhlášky a úřední plakáty, jelikož majitelé
domů nechtějí, aby jim byly
tyto plakáty nalepovány na jejich domy.
 Na obecním výboru dne
13. února 1921 vznesl Josef
Valenta návrh, aby se opravily
obecní tabulky a tyto se vyvěsily na první stavení při vjezdu do obce.
 V únoru 1921 se v Honicích opravila studna na Drahách, a to za 50 korun. Obec
Stochov se však zdráhala náklady zaplatit, když podotkla,
že zdejší poplatníci na taková
vydání platí obecní přirážky
do obce Honické.

Jiří Červenka

Věděli jste, že…
 Dne 24. května 1934 ve večerních hodinách se lidé ze Stochova, Honic a Slovanky začali
dostavovat dolů ke stání silnici,
aby tam mohli uspořádat vřelé ovace T. G. Masarykovi, který se ten den večer vracel svým
automobilem z pražského hradu, kde byl počtvrté zvolen prezidentem republiky, do svého
letního sídla v Lánech. Po celé
délce státní silnice mu lidé nadšené provolávali slávu.
 V dubnu 1938 byla vysázena ovocná alej při cestě do Nového Strašecí (Na Průhoně).
Kolem cesty bylo zasazeno 100
vlašáků, což si vyžádalo náklad
ve výši 1.659 korun. Bohužel
o rok později neznámý vandal
zničil 35 vysázených stromů.
 Dne 13. září 1938 byli povoláni na obranu státních hranic tito záložníci z Honic: horník František Chochola, zedník
Václav Peterka, rolník Bohumil
Novák, rolník Jan Vacek, rolník Josef Pouba, rolník Karel
Zíma, rolník František Kindl,
rolník Josef Řezáč, horník Jaroslav Kříž, horník Josef Špáňa, rolník Václav Douša, horník Ladislav Jůna, horník Jaroslav Jůna.
 V pondělí 29. února 1940
se v N. Strašecí konal odvod
koní. Z Honic byli odejmuti čtyři koně, a to p. Zelenkovi
z čp. 16, Karlu Zímovi, Blahoslavu Frolíkovi a Janu Vackovi.
Jiří Červenka
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JEŠTĚ V PADESÁTÝCH LETECH
V MÍSTNÍCH DOLECH FÁRALI KONĚ

KRESBA LADISLAV OPLT

Až do poloviny minulého století využívali horníci na těžkou práci v dolech čtyřnohé pomocníky, než je počátkem padesátých let nahradily stroje. Pro koně to byla obrovská dřina. Vybírali se takoví, kteří byli dovednostně šikovní, do podzemí šli většinou kolem pěti roků věku. Museli být také silní, ale nesměli být moc vysocí a povahově museli být velice klidní, aby byli schopni se v těch prostorách pohybovat. Ne všichni však takoví byli, o čemž svědčí článek na vedlejší straně.

Stochovské listy 6. května 2021

historie

strana 11

KDYŽ V MÍSTNÍCH DOLECH ŘEHTALI KONĚ
Junák, Klidný, Máša, Juraš, Li
chý, Kemal a Vraník.
Nejstarší z nich je Máša, kte
rý „fárá“ od roku 1909. Tedy už
23 roků neviděl sluníčko. Dnes
je úplně slepý. Při tahu si po
klepává přední pravou nohou
do kolejnic, a tak napodobu
je člověka slepce, který rovněž
holí sobě cestu vyhledává. Při
svém stáří a slepotě je dosud
velice dobrým tahounem.
Juraš, který byl dolů spuštěn
o 11 let později, je koněm veli
ce dobrým a rychlým.
Od roku 1927 pracuje kůň
Klidný, který je opravdu velice

Naštěstí se dochovaly vzpo kterou si dovede sám vypočítat.
mínky bývalých pamětníků. Zatáhne totiž za vozíky, zasta
Antonín Klášterský v roce 1931 ví a poslouchá nárazy. Ozvou-li
na koně z dolu Robert, kte se čtyři, jede dál. Zaslechne-li
rý sousedil s dolem Mayrau, ale nárazů více, pozná okamži
tě, že má za sebou více vozíků
vzpomínal následovně:
„Důlních koní bývalo na kaž než pět a tu dá výpověď. Ne
dém uhelném dole několik de táhne a raději si lehne.
sítek, neboť svážíva
li veškerou těžbu ze
všech stran k hlav
ní jámě pod těžní
stroj. Bývalo tehdy
živo na všech chod
bách („štrekách“), ne
boť řehot potkávají
cích se koní trudnou
práci havířskou as
poň trochu přizpůso
boval životu na den
ním světle.
Dnes (v roce 1931)
je tomu ovšem jinak.
Elektrické lanovky
vytlačily koně buď
úplně, nebo do po
stranních, podřad
ných chodeb. Do
pravní tempo bylo
sice zvýšeno, koňský
řehot nahrazen skří
páním železných kla
dek, ale bezpečnost
havířů a jejich spo
kojenost sotva byla
zvýšena.
Důlní kůň bude po Ještě v padesátých letech pracovali v okolních dolech koně.
malu také vzácnos
Darab má služby na kon klidný a kromě dobrého tahání
tí, a proto rád napíši o koních
z dolu „Robert“, který těsně tě o rok méně. Je krátkozraký. nemá jiných zájmů či nějakých
sousedí s dolem „Mayrau“. Důl Bojí se i kusu papíru. Jinak je osobních zvláštností.
má dvě „pole“ a pracuje tam ale dobrý a dobře tahá.
To stejně dlouho s ním spuš
Juno je v dole od roku 1929. těný Lichý už není se vším spo
celkem 13 koní, kteří se střída
jí ve třech směnách jako havíři. Síly má sice dost, ale nerad kojen. Ten nesnese ve stáji ni
Na prvním poli je jich šest, a to: ji vydává. Nějakými zvyky koho, kromě krmiče. Po kaž
Taraboš, který je již na jed a vlastnostmi nevyniká.
dém jiném tluče.
Parant pracuje již od roku
no oko slepý, neboť je v dole
O rok později byl zařazen
od roku 1916. Umí se šetřit, 1921, a proto už si umí také Vraník, nazvaný po krásně čer
a proto nerad tahá více vozí vozy odpočítat. Jeho míra je né barvě, o níž se tvrdívá, že
ků. Nejvýše tak sedm. Jak se osm, ač je postavy malé a sla „černá je věrná“. A podle Vra
mu jich dá více, „tluče“ po vo bé. Je velice lechtivý.
níka také je.
Juvel značí česky klenot
diči zadní nohou a kdyby mohl,
Mladíci od roku 1929 jsou:
a kůň ten jménu svému oprav Junák, kter ý rád „chytá“
tak by i kousl.
Capart je o hodně mlad du hany nepřidá, ač je pod po bázlivcích, a Kemal, na
ší, do dolu byl spuštěn teprve zemí teprve od roku 1929. Je zvaný snad podle prvního tu
v roce 1923. Je malé postavy velice silný, ale také dobrý. reckého presidenta. A oprav
a hodně rozpustilý. Jak jej ne Pravý dříč. Kdyby jej vodič du tento kůň vyniká obzvláštní
chají o samotě, svlékne ze sebe nenapomínal, táhl by, až by se bystrostí. Když vjíždí se svým
postroj a uteče po tmě do stáje. snad strhl.
nákladem do stanoviště a není
Spatří-li někde louž vody, lehne
Na druhém poli je celkem tam právě volno, zamávají mu
si do ní a válí se v ní jak prasát sedm koní a ti mají, kromě světlem od pravé strany k levé
ko. I on dělá jen do jisté míry, jednoho, samá česká jména: a on bez obvyklého „pr“ za

staví. Jakmile se stanice uvol
ní a on spatří světelné zna
mení shora dolů, dá se hned
do tahu, aniž by čekal na koň
ský povel „vije“.
A jak o důlních koních ve tři
cátých letech hovořil odborník
MVDr. Adolf Leipert z Klad
na?
„Na koně v dolech pracují
cích kladou se velké požadav
ky. Proto při výběru nutno si
počínat velice opatrně, neboť
pro tento druh práce nehodí
se každý kůň. Práce pro koně
v šachtě je nejen namáhavá, ale
především nebezpečná. Kůň

Ta musí býti pravidelná, formy
špalíkovité a naprosto zdravá.
Kůň, jehož kopyta jsou nepra
videlná, zvláště kopyta plochá,
nebo vůbec nějak nemocná,
jako zášlap, prasklá neb dutých
stěn, stižená rakovinou neb
hnilobou atd. se do dolu ne
hodí, poněvadž vlhký vzduch
a mokrý terén v krátkém čase
činí ho úplně nezpůsobilým
k další práci. Co se týče pohla
ví koňů, nerozhoduje, zda jest
valach nebo klisna, jen nesmí
býti hřebec neb klepec. Pokud
se týče věku koně, platí zása
da, aby kůň byl dokonale těles
ně vyvinutý, a je tudíž
nejvhodnější jeho věk
od pěti do osmi roků.
Též výška koně je dů
ležitá pro malý pro
stor chodby, zvláště
pak její výšky; mu
síme tudíž vybírati
koně prostřední (147
až 158 cm), ježto kůň
vysoký v chůzi leh
ko může narazit hla
vou o trámy ve stro
pě chodby, nebo do
stati ránu od neiso
lovaných drátů elek
trického vedení. Kůň
příliš malý nemá zase
dostatek síly k tak těž
ké a namáhavé práci.
Neméně důležitou
podmínkou pro koně
důlního je, že musí
býti v tahu naprosto
spolehlivý, krotký, ne
bojácný a obezřetný,
neboť způsob práce
je zde docela odlišný
od práce koně na po
vrchu země pracující
ho. Zde čeká na něho každým
krokem nebezpečí, neboť po
dlaha v chodbách, po níž kůň
za sebou táhne železné vozíky
prázdné nebo uhlím naplněné,
není ideálně rovná, jsou tu na
příč položené trámy asi jeden
metr dlouhé a 70 cm od sebe
vzdálené, na nichž jsou kolej
nice položeny. Mezi těmito trá
my je půda různě vyšlapaná,
čímž stává se chůze koně ne
jistou, zvláště při nedostateč
ném osvětlení, nebo ponejvíce
v úplné tmě v chodbách mnoh
dy panující. Zde kůň, zapraže
ný do vozíků k sobě připjatých,
táhne pouze za rozporku, při
pevněnou k prvnímu vozu bez
ohlávky, bez opratí a chod jeho
povelem řídí jedině horník –
koňák, který běží za posledním
vozem.“
Jiří Červenka
Dokončení v příštím čísle
FOTO KRESBA LADISLAV OPLT

Stochov je hornické město, kde dosud žije velký počet bývalých havířů. Nicméně již patrně žádný z nich nepamatuje důlní
koně, kteří v okolních dolech pracovali ještě v padesátých letech. Pokud takovýto pamětník ve Stochově nebo v jeho okolí
přesto žije, byli bychom moc rádi, pokud by se nám ozval. Je
to však již téměř sedmdesát let, co v dolech naposledy řehtali koně, a tak šance, že budeme moci udělat rozhovor s takovýmto pamětníkem je minimální.

musí býti naprosto zdráv; musí
mít hlavně dobrý zrak, zdra
vé srdce a plíce. Postava jeho
budiž souměrná, hlava spíše
malá, krk prostředně dlouhý,
hřbet rovný, široký a na stra
ně silnými svaly osazený, spíše
kratší než dlouhý, bedra rovná,
krátká, široká a silnými svaly
porostlá. Ježto kříž má velký
vliv na postavení zadních no
hou, budiž dlouhý, široký a po
kryt silnými svaly, které tvoří
v prostřední čáře mělký žlá
bek a nepozorovaně přechází
v hořejší část zadních nohou.
Žebra nechť jsou od hřbetu až
ke kosti prsní silně vyklenuta,
prsa široká a svalnatá, břicho
mírně zaokrouhlené, s ostat
ními částmi těla jako slito.
Nohy by měly být rovné, sval
naté a šlachy zdravé. Hlavní
zřetel je nutné brát na kopyta.
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TECHNICKÉ SLUŽBY
STOCHOV, S. R. O.
Pronájem bikramové vany
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
K ceně pronájmu a dopravy
je nutno připočítat poplatek
za uložení odpadu (skládkovné)
dle platného ceníku Ekologie, s.r.o.

Odvoz odpadu multikárou

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.

Dovoz stavebního materiálu

Stavíte a potřebujete pomoci se stavebním materiálem? Touží Vaše
dítka po novém písku do pískoviště nebo potřebujete písek i pro jiné
účely? Chcete si okolo bazénu nasypat kamínky a podtrhnout tak jeho krásu? Nabízíme Vám dovoz stavebního materiálu, drti,
písku, kačírku a kameniv. Pokud máte o tuto
službu zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Pronájem plošiny
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.

Práce zametacím vozem

Součástí vybavení sběrného dvora je profesionální zametací vůz, který nabízíme jako jednu z dalších služeb. Cena zametacího vozu je
1.089 Kč, vč. DPH za hodinu. V ceně je zahrnuta práce řidiče, náklady na pohonné hmoty
i samotný pronájem vozu. Vůz je možno využít
především pro čištění komunikací a chodníků.

Prořezy živých keřů a plotů

Potřebujete prořezat živé keře a nemáte dostatek času a techniky?
Přerůstají Vám keře, kam nemají a chcete je prořezat? Rádi se toho
ujmeme.

Vyklízení bytů a sklepů
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.

Sběrný dvůr

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.

Nebezpečný odpad
Věděli jste, že k nám do sběrného dvora můžete přivézt i nebezpečný odpad? Nebezpečný odpad
můžete přivézt kdykoliv v otevírací době, a to přímo do areálu
sběrného dvora.

Prodej použité betonové dlažby

Aktuálně Vám nabízíme k prodeji použitou betonovou dlažbu v rozměru 30 × 30 cm. Betonová dlažba je použitá a její množství je omezeno. Cena jednoho kusu této dlažby je 10 Kč/1 ks. Tato cena je uvedena včetně DPH.
Technické služby Stochov, s.r.o.
Honické náměstí 163, Stochov, 273 03
Vedoucí provozu:
Klára Konopková – 602 331 359
ts1-stochov@seznam.cz
Back office manager:
Jaroslava Fuksová
tel.: 727 917 968, ts-stochov@seznam.cz
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ZAHÁJENÍ JARNÍ SEZÓNY

Sportovní areály města Stochova jsou při dobré epidemické situaci připravené pro
nadšené sportovce ihned otevřít. V dubnu bylo obnoveno nohejbalové a volejbalové
hřiště, které prošlo po zimních měsících celkovou úpravou. Na recepci SH lze vyzvednout od kurtů klíče a zapůjčit
si i sportovní vybavení. Cena
pronájmu nohejbalového a volejbalového hřiště je 150 Kč
za hodinu a celodenní pronájem stojí 600 Kč. Dále můžete navštívit i hřiště u základní školy s umělým trávníkem,
jedna hodina pronajmutí zde
vyjde na 200 Kč.

INFORMACE ZE SAMS:
 Ve sportovní hale byla
dokončena další investiční
akce, která byla naplánována
na tento rok. Investice se týkala kompletní výměny zásobníků TUV v hlavní rozvodně SH (sociální zázemí).
Staré zásobníky byly odstraněny po 19 letech používání,
při likvidaci bylo vidět značné znečištění zásobníků a potrubí, které byly v havarijním
stavu. Nová technologie zásobníků v SH zaručí rychlejší průtok vody do sociálních
zázemí a také bezproblémový
ohřev teplé vody po celý den
provozu zmíněného objektu.
 Na dětských hřištích
ve správě Sportovních areálů
města Stochova proběhlo do-

plnění jemného štěrku k dopadovým plochám u herních prvků a dosypání křemičitého písku do pískovišť. Hřiště byly vyčištěné a jsou připravené plně
k provozu.
 Okolo fotbalového hřiště
a při vstupu do areálu proběhla během měsíce března renovace asfaltového povrchu in-line dráhy v nevyhovujících
místech.
 V SAMS proběhla oprava
a údržba oplocení sportovišť.
 Opraveny jsou plotové
dílce u větrolamu, skateparku
a u sportovní haly byl dán celý
nový dřevěný plot. Také se vyměnila popraskaná dřevěná
prkna na lavičkách a ty se dočkají nového nátěru.

 Během měsíce května
a června se chystá nutná oprava
tenisové zdi ve sportovním areálu. Nynější stav tenisové zdi je
již nevyhovující.
 Za fotbalovým hřištěm
budeme upravovat „depo“ pro
odvoz posekané trávy ze hřiště
a pro lepší manipulaci techniky.
 Nabízíme pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy č. p. 490 ulice U Stadionu
ve Stochově. Celková výměra
nebytového prostoru je 197,6
m2. Více informací o pronájmu
na stránkách města Stochov či
na facebooku Sportovních areálů města Stochova.
 Platnost permanentek zakoupených před uzavřením
haly bude prodloužena. Informujte se na recepci sportovní
haly.
 Z důvodu opakovaného
zvyšování cen od dodavatele plynu budou od 1. května
2021 zvýšeny ceny prodeje plynu i u nás.
 Plynová láhev 2kg bude
navýšena na cenu 120 Kč za kus
a 10 kg plynová láhev za cenu
380 Kč za kus.
 Pokud by někdo poškozoval věci ve sportovním areálu,
volejte prosím městskou policii nebo nahlaste závadu přímo ve sportovní hale na recepci. Děkujeme.

Ve vnitřních prostorech
sportovní haly je v nabídce
posilovna, kardio-zóna, víceúčelová tělocvična, squasho-

nické potřeby v mini baleních,
cvičící čelenky, cyklo dresy, běžecké dresy a v neposlední řadě
také upomínková trička s lo-

vé kurty, velká hala s tribunou
na badminton, florbal, futsal,
tenis a jiné hromadné sporty.
Také si lze zahrát na čtyřech
bowlingových drahách.
Na recepci sportovní haly
prodáváme sportovní doplňky
na fitness, florbal, squash, tenis, badminton,
jako jsou např.
míčky ke hře,
rakety, rukavice na cvičení, fitness šejkry na protein
v různých barvách a velikostech, barely
na vodu, hygie-

gem města Stochov. Všechny
trička i dresy lze zakoupit ve velikostech M – XL.
Možný počet osob v tělocvičně či šatnách a jiné požadavky
se budou aktuálně řídit podle
pokynů vlády ČR.

Zpracoval Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí SAMS
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DŮM KULTURY STOCHOV

www.decroslany.cz
okna@decroslany.cz

Knovíz 14, tel.: 777 577 718

Pronájem užitkových
a osobních vozů






Mobilní
drcení sutě

www.jelinekauto.cz

OLGA LOUNOVÁ S KAPELOU – DK STOCHOV
18.11. 2021/ 19h

3. prosince 2021 / 19:00 Vstupné: 380,(náhradní termín za 13.5.2021) Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Předprodej vstupenek v kanceláři a pokladně DK Stochov.
Možnost zakoupení vstupenek ONLINE na www.kulturastochov.cz

OKNA
DVEŘE
VRATA
ROLETY



312 525 978
602 328 704

Dům kultury Stochov
5.listopadu 2021/19:00
(náhradní termín za 20.4.2021, vstupenky zůstávají v platnosti)

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ DK NEBO NA EMAILU KULTURASTOCHOV@SEZNAM.CZ

ONLINE PRODEJ VSTUPENEK NA www.kulturastochov.cz , TEL.724 929 698, 312 651 355 / VSTUPNÉ PŘEDPRODEJ 390,PŘELOŽENO Z 15.9. 2020 A 17.3 2021 ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.

Předprodej vstupenek ONLINE na www.kulturastochov.cz
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři a pokladně DK Stochov.

Vstupné: 350,-

ONLINE PRODEJ VSTUPENEK NA
WWW.KULTURASTOCHOV.CZ

PRODEJ VSTUPENEK KANCELÁŘ DK NEBO
POKLADNA DK.

Prodej vstupenek ONLINE na www.kulturastochov.cz

dále prodej a rezervace vstup. kancelář a pokladna DK Stochov.

REZERVACE VSTUPENEK NA TEL. 724 929 698
NEBO EMAIL kulturastochov@seznam.cz
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OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
12. května 2021
Čelechovice - zastávka

od 17:00 do 18:00

17. května 2021
Slovanka – před obchodem

od 13:00 do 13:50

Stochov – Mírové náměstí

od 14:00 do 15:50

Honice – zastávka

od 16:00 do 17:00

Očkování bude provádět MVDr. Václav Fuchs. Poplatek bude
činit: 100,- Kč. K dispozici jsou i kombinované vakcíny, tablety na
odčervení.

OČKOVÁNÍ JE POVINNÉ!!!
Majitelé psů, kteří se nezúčastní hromadného očkování, jsou
povinni předložit očkovací průkaz na Městském úřadu ve
Stochově, Informační centrum, paní Skořepová.

Vzhledem k pokračujícím opatřením proti šíření COVID19 při účasti na očkování dodržujte náležité rozestupy a
dýchací cesty si kryjte vhodnými prostředky.

Srdečně zveme
10. a 11. června od 16 do 19 hodin
na talentové zkoušky a Zápis do ZUŠ
(v areálu ZŠ Stochov – v přízemí růžového pavilonu)
Svoje „malé umělce“ můžete hlásit do:

► hudebního

oboru (zobcová flétna, příčná flétna,
klarinet, trubka, kytara, basová kytara,
sólový zpěv, klavír, klávesy, housle, akordeon…
► výtvarného oboru
► literárně dramatického oboru
► tanečního oboru

O konkrétním průběhu (dle aktuálních opatření) budeme informovat
na webových stránkách: zus.zsstochov.cz
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JAN HOLZNER SE MŮŽE PYŠNIT JIŽ PÁTÝM GRAMOFONKEM

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 326, ISDS: gssb6ug
Web: www.stochov.cz
E-mail: stochov@stochov.cz

Veleúspěšný hudební a zvukový režisér Jan Holzner, který
Na moji otázku, zda na vnitř- věděl, že si není jist. Že to ještě
prožil své dětství na Stochově, získal již pět cen Grammy a stal ní parapet okna by se vešel ještě nemá změřeno...
se v Česku suverénně nejúspěšnější osobou v hudební branži. šestý gramofonek, mně odpoLibor Pošta
Do nedávna na svůj pátý gramofonek stále čekal, ale teď ho
již dřímá ve svých rukou. Toto významné ocenění ale nemohl
kvůli koronavirové pandemii převzít za velké slávy v Los Angeles či v Las Vegas a stejně jako čtvrtý gramofonek jej převzal na chodníku u svého domu v Kladně od kurýra FedEx.

Policie ČR – OO Stochov
Tel: 974 873 880
Mobil: 702 207 679
Linka tísňového volání: 158
Městská policie
Tel.: 312 651 658

byl letos nominovaný v kategorii Nahrávka roku s nahrávkou Contigo zpěváka Alejandra Sanz. A ve stejné kategorii,
za stejnou píseň, nakonec dostal pátou cenu Grammy.

Hasičský záchranný sbor
Tísňová volání: 150

TECHNICKÉ SLUŽBY BYLY VYBAVENY

NOVÝM VÝKONNÝM TRAKTOREM

V uplynulých dnech byl na zimní údržbu místních kodo městské společnosti Tech- munikací. Počítáme však s jeho
nické služby Stochov s.r.o. do- využitím i na další činnosti, které tato městská
společnost zabezpečuje v průběhu celého
roku. Starým dvěma
vysloužilým traktorům děkujeme za letitou odvedenou práci. Tyto stroje budou
nabídnuty k prodeji
dán nový výkonný traktor včet- za cenu stanovenou znaleckým
ně potřebného příslušenství. posudkem,“ uvedl starosta Ro- jč „Tento bude nasazen primárně man Foršt.

Jan Holzner v rukou dřímá již pátou cenu Grammy.

DĚTI UDĚLALY RADOST SENIORŮM
V březnu probíhala výzva
„Děti kreslí přáníčka seniorům“ – namaluj, vyrob přání
pro seniory v Domově s pečovatelskou službou Stochov.
Online kroužek vyrobil na své
schůzce několik krásných
přání. A nevyrábělo se jen
na kroužku, ale po celém Stochově. Další děti nám donesly
svá přáníčka a sešlo se jich přes
50 ks. A dne 1. dubna jsem je

roznesla do schránek v DPS.
Paní Pluhařová a paní Marková seděly v tu dobu na lavičce
a přáníčka se jim moc líbila.
Mám všem dětem vzkázat, že
jsou šikovné a poděkovat jim,
že na ně myslí. Přáníčka senioři dostali i v prosinci k první
adventní neděli. Co chystáme
dále? Nechte se překvapit.
Lucie Gombitová,
Kamarádi Stochov

Køížovka

FOTO LIBOR POŠTA

Já jsem měl to velké štěstí, že
když jsem byl v březnu u Jana
Holznera na návštěvě v jeho
domě na Kladně, přivezl mu
kurýr také významný certifikát,
v podstatě potvrzení o tom, že

Technické služby
E-mail: ts-stochov@seznam.cz
http://tsstochov.webnode.cz/

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
Městská knihovna Stochov
Vendula Ježilová – vedoucí
knihovny. Tel.: 312 679 122,
E-mail: knihovna@stochov.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
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
E-mail: info@ssars.cz
Dům s pečovatel. službou
Tel.: pečovatelky 601 346 419
E-mail: spravni1@stochov.cz
Tel.: 312 651 326
Praktický lékař
MUDr. Ondřej Šturma
Tel. 312 651 270
MUDr. Bohumil Nevím
Tel. 312 525 863
Stomatologická ambulance
MUDr. Miroslav Faltýnek
Tel.: 737 859 165, 776 490 607
Dětský lékař:
MUDr. Vladimír Volf
Tel: 774 803 773
Gynekologická ordinace
Bude otevřena v letních měsících
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

VODOROVNĚ: A. Uzdravovat; mužské jméno; číslovka. – B.
Začátek tajenky; čínská stolní hra. – C. Puls; pracovní postup; komíhat. – D. Drezúra; dusičnan draselný; planetka. – E. Franc. herec a dramatik; sportovní klub; český právník a politik. – F. Americký vynálezce; sídlo v Maroku; gáza. – G. Říše Inků (zkr.); střed
tajenky. – H. Plynný uhlovodík (množ.č.); domácí oděv; mozol.
SVISLE: 1. Abrahámův synovec; konec tajenky. – 2. Těkavá
kapalina; cizí ženské jméno. – 3. Zátka v sudu; typ vozu SEAT. –
4. Římsky číslo 996; jméno psa. – 5. Chvění; hroby. – 6. Házet;
doleji. – 7. Tropická rostlina; indonéské souostroví. – 8. S radostí; klus koně. – 9. Trumfy; tři osoby (slov.). – 10. Chuchvalec; židovský duchovní. – 11. Ve svém bytě; namáčecí prostředek. – 12.
Muzikál A. L. Vebbera; výbušnina. – 13. Ďábel; škodlivý motýlek. – 14. Stejný (něm.); grafit. – 15. Zn. olejů a mazadel; medikament. Pomůcky: Aru. Egal. Arabat.
Tajenka z minulé křížovky: Každá cesta začíná prvním krokem.

Aha, tak proto ti páníčka odvezli do Beřkovic, Alíku.

Divadlo Stochov, z. s.
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

Ty jsi tak nemoderní! Všichni se bojí covidu, jenom ty se bojíš,
aby tvůj milovanej klub nevypadnul z ligy...

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