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Zdarma

MĚSTO STOCHOV ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

V REVITALIZACI BYTOVÝCH DOMŮ

tetického, ale především
tím, že nájemníci v těchto domech ušetří nemalé finance za vytápění
bytů. Miloslava Becherová mně prozradila, že
nájemníkům v bytových
domech, letos v květnu,
město vracelo na přeplatcích za loňský rok 9,5
mil. korun.
Město pokračuje také
v dalších rekonstrukcích a opravách bytových
domů a bytů. K tomu
mně Miloslava Becherová prozradila následující: „V první polovině července se budou
vyměňovat střešní okna
na blocích č. 74, 83 a 84.
Všechny výměny budou
Místostarostka Stochova Miloslava Becherová financovány z rozpočtu
věří, že všechny bytové domy v majetku města města. A samozřejmě, že
budou zatepleny asi do poloviny příštího vo- budeme pokračovat v rekonstrukcích těch domů
lebního období.
a bytů, které nutně vyžasituace
Revitalizace bytových domů dují různé opravy.“
je důležitá jednak z pohledu esLibor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

Do konce tohoto roku bude revitalizován a tudíž i zateplen technický stav po redalší bytový dům v majetku města Stochova. Konkrétně se jed- vitalizaci již ,hlasitě
ná o dům čp. 358 – 360 v ulici S. K. Neumanna.
volá‘. Již proběhlo výběrové řízení a rada
Více mi o této investici sdě- letní měsíce, tak budeme dělat města dne 21. červlila místostarostka Stochova vše pro to, abychom revitalizaci na vybrala vhodnéMiloslava Becherová: „Město dalšího bytového domu zahájili ho zhotovitele stavStochov pokračuje v revitali- co nejdříve. Konkrétně se jed- by. Nyní by mělo dozaci bytových domů v majetku ná o blok č. 75 (čp. 358 – 360) jít k podpisu smlouvy,
města, a i když nastávají teplé v ulici S. K. Neumanna, jehož ve které bude mimo
jiných věcí zakotveno
i to, kdy bude revitalizace domu v ulici S.
K. Neumanna ukončena. Což by mělo
být do konce tohoto roku.
Tato akce bude celá
financována z rozp o čtu města a je
pro ni rezervováno
6.800.000 Kč. Částka
je to nemalá, a jelikož v příštích letech
již nebudou poskytovány dotační tituly na zateplení bytoTento bytový dům v ulici S. K. Neumanna bude zateplen do konvých domů, bude tím
ce letošního roku.
pro nás těžší.“

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ U DUBU SE ASI ODDÁLÍ

„Některé politické subjekty,
včetně nás, jsou pro to, aby revitalizace náměstí U Dubu proběhla co nejdříve, další se přiklánějí k tomu, aby tato investice byla odložena až na další
roky. Dle mého názoru se letos určitě stavět nezačne, protože mírná většina zastupitelů
je toho názoru, že tato investiční akce by měla proběhnout až
v následujících letech, a měly
by být upřednostněny z jejich
pohledu důležitější projekty.
A my většinový názor zastu-

pitelstva musíme respektovat.
Ale uvidíme, co se nám podaří vyjednat. Vítězný architektonický návrh je znám, takže je to
jen otázka financí.“
Rekonstrukce náměstí
U Dubu bude poměrně rozsáhlá, náměstí zcela změní svou
tvář a zřejmě jediné, s čím se
v tomto prostoru nebude hýbat, bude Svatováclavský dub.
Strom, který je chloubou Stochova a podle něhož bylo pojmenováno toto náměstí, letos
postoupil do finále 20. ročníku

Kdy začne revitalizace tohoto náměstí?

FOTO LIBOR POŠTA

Vzhled stochovského náměstí U Dubu se výrazně změní zřej- ankety Strom roku. Do finá- jů, a Středočeský kraj reprezenmě až v příštím roce, či v dalších letech. Důvody, proč k re- le této soutěže postoupila dva- tuje právě Svatováclavský dub
vitalizaci tohoto náměstí s největší pravděpodobní dojde až náctka kandidátů ze sedmi kra- ze Stochova.
v následném roce, mně sdělil samotný starosta Stochova Roman Foršt.

O tom, jak se Svatováclavský
dub do této soutěže vůbec dostal, hovořil Roman Foršt: „Primárně nás oslovil Spolek svaté
Ludmily, a my jsme jeho výzvu,
aby Svatováclavský dub byl zařazen do této soutěže, přijali.
Poté, co se na něj přišla podívat odborná porota, byl strom
do soutěže zařazen a posléze
postoupil mezi dvanáct finálových stromů. O vítězném stromu rozhodují lidé, kteří své
hlasy již od 21. června zasílají
ve formě SMS. Hlasování bude
ukončeno 12. září. Sám jsem
zvědav, kolik lidí bude hlasovat, protože zasílání esemesek
je zpoplatněno třiceti korunami. No, necháme se překvapit.“
Libor Pošta
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Průřez událostmi stochovských profesionálních hasičů
za duben a květen.
 Za tyto měsíce vyjížděli stochovští profesionální hasiči celkem k 44 událostem. Jednalo se
o sedm dopravních nehod a deset
požárů. Mezi tři úniky nebezpečných látek řadíme také olej na pozemní komunikaci, který vytekl
z proražené olejové vany motoru
vozidla. Dále hasiči vyjížděli k 22
technickým pomocem a dvěma
planým poplachům.
 Vzhledem k chladnějšímu
počasí se hasičům nevyhnuly výjezdy ani k požáru komínových
těles. Sice je to v tuto roční dobu
poměrně neobvyklý druh výjezdu, ale právě z důvodu chladnějšího počasí si ještě někteří obyvatelé potřebovali přitopit. K požáru
výškové budovy v Novém Strašecí
vyjížděli stochovští hasiči ve spolupráci s dobrovolnou jednotkou
Nové Strašecí a Rynholec. Provedeným průzkumem bylo zjištěno,
že šlo pouze o připálené potraviny
na plotně, jehož majitelka při ohřívání usnula. Jednotky provedly násilný vstup do bytu a požár uhasily. Majitelce bytu byla poskytnuta
první pomoc a následně byla předána do péče zdravotníků, kteří jí
odvezli do nemocnice.
 Ve dvou případech v průběhu května byla prováděna resuscitace osoby. V prvním případě se
jednalo o resuscitaci osoby v Tuchlovicích, kdy jeden příslušník při
doplňování pohonných hmot
do služebního vozidla na čerpací stanici v Tuchlovicích zjistil, že
vedle v obchodě zasahuje zdravotnická záchranná služba a provádí
resuscitaci, neváhal a spolu s kolegou od Policie ČR pomohl s resuscitací a transportem osoby do vozidla zdravotníků. Resuscitace
na místě byla úspěšná. Druhá resuscitace byla prováděna v Novém
Strašecí, kdy starší muž zkolaboval
při jízdě autem a naboural do betonové zídky. Zde i přes rychlý zásah dobrovolných hasičů z Nového Strašecí, posléze i profesionálů
ze Stochova a zdravotníků se nepodařilo muži pomoci.
 Mezi další zajímavé události
patřila technická pomoc, otevření
rodinného domku, kdy se dvouleté holčice podařilo zavřít babičku na balkóně rodinného domku.
Dítě zůstalo v uzamčeném domku samo. Stochovští profesionálové dokázali, za pomoci plyšové
hračky dráčka Soptíka, nasměrovat holčičku tak, aby uzavřené
balkonové dveře otevřela. Ten jí
byl za statečnost a šikovnost ponechán na památku.
- mm -
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PTALI JSME SE NA ULICI

KAM LETOS POJEDETE NA LETNÍ DOVOLENOU?

Jiří Kratina, dispečer
v O2 aréně, 33 let
To j e š tě nevíme.
Já a přítelkyně budeme mít obě
dávky očkování, takže
uvidíme, co
nám to umožní. Zda budeme
moci někam vyjet bez nějakého testování.
zz Takže směřujete do zahraničí?
Určitě, nejvíce nás láká asi
Madeira.
zz Vracíte se na staré, dobré místo nebo raději objevujete nová teritoria?
Nerad se vracím na „stará“
místa, takže na Madeiru bychom jeli poprvé.
zz Kde jste byli na dovolené
v loňském roce?
Na Slovensku, kde bylo sice
krásně, ale kvůli koronavirové pandemii a tudíž minimální možnosti vycestovat někam za moře tam bylo
hrozně moc lidí. Takže letos
si chceme od lidí trochu odpočinout.
zz Jezdíte na dovolenou spíše s cestovkou nebo na vlastní pěst?
Když vycestujeme někam dál,
za moře, tak spíše s cestovkou,
když vyrazíme někam do okolních států, tak většinou jedeme
na vlastní pěst.
Nikola Baumelová,
26 let, na mateřské
dovolené
Nikam.
zz Z jakého důvodu?
M á m e
„čerstvé“
m i m i n k o,
takže letos to prostě nepůjde.
zz Vidím, že máte i větší dítka, takže se chci zeptat, zda
využijete nabídky nějakých
dětských táborů?
Zatím ne, protože obě dcery jsou na mně dost závislé.
A když nechtějí ani k babičce,
tak si nedovedu představit, co
by dělaly na nějakém dětském
táboře.
zz Až budete moci zase nějak vyjet, pojedete spíše do zahraničí nebo zůstanete raději v Česku?

Lukáš Chmelař,
letos ani příští rok nebudeme
33 let, pracovník
směřovat na nějakou zahravězeňské služby
niční dovolenou, je malé dítě,
Nikam.
s kterým je lepší zůstat někde
zz Proč nikam nepojedete? na domácím území.
Protože s penězi je to takové
zz A co vyjet někam na kole
Stanislava
všelijaké a potom mám na ten- nebo splout nějakou říčku?
Ne, kdepak. Na tohle jsme líní.
Pastýříková, 77 let to rok vyčerpanou dovolenou.
Vy si ze
zz Kdybyste mohl jet na dovolenou, zůstal byste radě- Zdeňka Moravcová,
mě dělá37 let, operátorka
ji v Česku nebo byste vyrazil
te srandu,
někam do zahraničí?
na výrobní lince
viďte? Já
My zůstaDo zahraničí, i přesto, že
a na dovobych kvůli covidu musel pod- neme v Čelenou?
zz A proč
stoupit nějaké testy, možná ka- chách.
ne?
zz Kv ů l i
ranténu atd. Řadu lidí to odraTeď to není možné, proto- zuje, ale já bych to podstoupil. covidu?
že jsem po operaci páteře, ale
To a n i
tak ne, ale
předtím jsem jezdila alespoň
Katka Bittmanová,
na takové pobytové zájezdy, 33 let, na mateřské pro rodinu
které pořádá stochovská ordovolené
s malými dětmi jsou častým
Pojedeproblémem finance. A když
ganizace sdružující tělesně
postižené občany. A jejich me do Česjedete někam do zahraničí, tak
je to na více dní, a potom je
zájezdy nejsou vůbec špatné. kého ráje.
problém dohodnout se s partTakže jakmile to bude mož- Zajistíme si
né, ráda se s nimi zase ně- tam ubytonerem na nějakém vhodném
termínu.
kam pojedu.
vání a pak
zz Takže nyní si o nějakých budeme jezzz Kdy jste byli naposledy
zájezdech či výletech můžete dit a chodit
na zahraniční dovolené?
po okolí.
nechat jen zdát?
Před dvěma lety jsme byli
To zase ne, protože děti mě
zz Letos strávíte na dovo- na tuniském ostrově Djerba,
občas někam vyvezou, za což lenou v Česku, stejně jako aby děti viděly poušť a užily
jsem samozřejmě velmi ráda. v předchozích letech?
si i moře, protože se potýkaAno, my většinou zůstává- jí s kožními problémy. A moře
Václav Bauer, 65 let me v Česku.
jim skutečně pomohlo.
L e t o s
zz Co vás odrazuje od zazz Jakým způsobem trávíte
pojedehraniční dovolené?
dovolenou v Česku?
me do TřeCovid není až takovým proMy tradičně jezdíme někam
boně, kde
blémem, horší je sladit termín pod stan. Děti se cachtají v němáme zadovolené s mužem, kterému jaké řece či v nějaké nádrži a vejištěno
letní termíny, vzhledem k jeho čer sedíme u ohně.
ubytování,
profesi, nevyhovují. A navíc
Dne 16. června se v ulicích
a pak budev létě se mu k moři opravdu
Stochova ptal a fotografoval
me jezdit na výlety po okolí.
nechce. Dalším důvodem, proč
Libor Pošta
zz Preferujete Česko vždy,
nebo letos je to jen výjimka?
Do Česka, hlavně někam
na Šumavu nebo do jižních
Čech, jezdíme prakticky každý
rok, a v zahraničí jsme byli jen
Dne 1. června nastoujednou, ve Španělsku. To když
pil do Technických služeb
manželka dostala k 50. naroStochov nový provozní
zeninám poukaz na takovouto
technik. Více mi k tomudovolenou.
to sdělila paní místostazz Čím si vysvětlujete to, že
rostka Stochova, Milořada Čechů nezná pořádně
slava Becherová: „Paní
svoji zem, ale za každou cenu
Klára Konopková, která
musí téměř každoročně vycesdo konce května zastátovat do zahraničí, mnohdy
vala tuto funkci, odešla
až za oceán, na druhou strana mateřskou dovolenou,
nu světa?
a tak jsme museli hledat
Protože jeden před druhým
náhradu. Byli jsme velise musí vytahovat, na jaké
ce rádi, když zájem o tenskvěl é a d r a hé d ovol e né
to pracovní post projevil
v dalekých končinách byli.
stochovský občan, pan
A chce být v tomto ohledu,
Jan Kouba. Takže doufáJan Kouba, nový provozní technik
třeba v práci, tou největší
me, že v nové práci se mu
TS Stochov.
hvězdou.
bude líbit.“
Zůstaneme v Česku, protože
si myslím, že s tím covidem budou stále nějaké problémy. A já
bych je zřejmě měla, protože
očkovat se nenechám.

TS STOCHOV MÁ NOVÉHO

PROVOZNÍHO TECHNIKA

FOTO LIBOR POŠTA

Hasiči v akci

anketa
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NA STOCHOVĚ SE JEŠTĚ LETOS

Krátké zprávy

ZREALIZUJE ŘADA INVESTIČNÍCH AKCÍ

prázdninami prozradil starosta Stochova: „V současné době
rekonstruujeme zeď v areálu
Technických služeb Stochov
– bouráme tu starou, která již
hrozila zřícením a na jejíž havarijní stav nás upozorňovali
majitelé sousední nemovitosti,
a následně zde postavíme úplně novou opěrnou zeď. Tato
zeď se nachází po pravé straně
za vjezdem do areálu, za garážemi. Výstavba nové opěrné zdi
bude jakousi první etapou rekonstrukce areálu TS Stochov,
ve kterém chceme následně instalovat úplně nové nájezdové
rampy a revitalizovat celý prostor dvora.

ve výši cca 3 mil. Kč, ale kvůli laxnosti kladenského magistrátu jsme na ni nedosáhli. Teď
ještě zvažujeme nějaké právní
kroky, protože půl roku jsme
čekali na vydání stavebního povolení a kvůli
tomuto prodlení jsme
byli vyřazeni
z dotačního
programu.
V letošním
roce proběhne ještě rekonstrukce veřejného osvětlení
Roman Foršt: „Do konce roku bychom měli od OD Tesco
zvládnout realizaci řady projektů.“ A svatý s m ě r e m
na Slovanku,
Václav na to dohlédne.
až ke kruhome dokončit někdy na přelo- vému objezdu, protože sloupy
mu září a října letošního roku. veřejného osvětlení jsou v tomNa místním hřbitově jsme to úseku opravdu v žalostném
nyní dokončili nové kolum- technickém stavu, a jejich výbárium, protože to stávající měna za nové, moderní je najiž kapacitně nestačilo. Vznik- nejvýš nutná.“
lo zde 32 nových schránek pro
Z dat získaných od starosty
ukládání uren.
Stochova vyplývá, že do konTaké připravujeme rekon- ce letošního roku bude na Stostrukci vnitrobloku č. 70 v uli- chově dokončeno či zahájeno
ci S. K. Neumanna. V součas- téměř deset významných inné době probíhá výběrové říze- vestičních akcí, čímž se v době
ní na dodavatele stavby a práce pandemie může pochlubit mána této stavbě by měly být zahá- lokteré město v širokém dalejeny ještě letos. Na tento projekt kém okolí.
jsme se pokoušeli získat dotaci
Libor Pošta

NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ VZNIKNE

ZCELA NOVÝ VODNÍ PRVEK

V nedávné době mně starosta Stochova potvrdil, že na stochovském Mírovém náměstí
by měl vzniknout úplně nový
vodní prvek. Více již Roman
Foršt: „V příštím roce počítáme s tím, že bychom provedli ještě určitou úpravu, či rekonstrukci Mírového náměstí na Stochově. Místo stávají-

cí fontány by na stejném místě
měl vzniknout úplně nový vodní prvek, taková řekněme probíhačka pro děti, kterou nejen
děti, ale dospělí velmi uvítají
hlavně ve dnech, kdy budou panovat nesnesitelná vedra. Dále
počítáme s tím, že na Mírové
náměstí přidáme další zeleň.“
-lp-

Jak bude vypadat nový vodní prvek na Mírovém náměstí?

FOTO LIBOR POŠTA

Nová opěrná zeď v areálu TS
se již staví.

A teď přejděme do ulice 9.
května. Po dokončení I. etapy rekonstrukce této ulice, jejíž náplní byla rekonstrukce
chodníků mezi ulicí Švermova
a Hornická, výstavba nových
parkovacích míst a výsadba
nové zeleně, přichází na řadu
druhá etapa, v níž chceme pokračovat v revitalizaci tohoto prostoru a poblíž křižovatky ulic 9. května a Hornická
instalovat nové polopodzemní kontejnery na tříděný odpad. Ve třetí etapě rekonstrukce této ulice, která bude finančně nejnáročnější, protože si vyžádá náklady kolem 9 mil. Kč,
a kterou budeme realizovat
v příštím roce, chceme zmodernizovat naše malé autobusové nádraží.
Ještě letos nás
čeká výstavba nového chodníku
v Honicích, v ulici
Osvobození, po její
pravé straně při výjezdu z Honic. Byli
jsme informováni,
že na problémovém
pozemku byly již
dořešeny majetkoprávní záležitosti,
a tudíž ve výstavbě nového chodníku nám v této lokalitě již nic nebrání. Počítáme s tím,
že výstavba tohoto
chodníku si vyžádá
náklady kolem půl
Stochov
mil. Kč.
Nov ý cho d n í k
o délce cca 250 m bude postaven také mezi nově zrekonstruovaným železničním přejezdem na Slovance a Stochovem
– městem, v ulici Vodárenská.
Odhadujeme, že město Stochov
na tuto akci vynaloží cca 900
tis. Kč. Co se týče samotného
přejezdu, tak u něho ještě chybí odvodňovací žlab přes komunikaci. Od Správy železnic
jsme obdrželi informaci, i když
zatím jen telefonickou, že náš
požadavek na stavbu tohoto
odvodňovacího žlabu vyslyšeli
a v příštím roce ho tam umístí.
Další investiční akce ještě letos proběhne také na Slovance,
kde bude dokončena soustaFOTO LIBOR POŠTA

A jak to vidí ohledně možností dalšího investování, realizace
dalších projektů, starosta Stochova Roman Foršt? „Pandemie
koronaviru nás, stejně jako další města a obce, zasáhla hlavně
v oblasti financí. Jen v loňském
roce jsme měli kvůli covidu výpadek financí asi ve výši 20 mil.
Kč, ale podařilo se nám ho snížit tím, že nám byly navráceny
nějaké kompenzační bonusy.
I přes tyto řekněme výpadky
jsme v roce hospodařili s přebytkem 36 mil. Kč, takže si můžeme leccos dovolit, co se týče
realizace dalších projektů, ale
plány jsme měli poněkud jiné,
smělejší. Covid vše změnil.“
A jaké projekty či investice
jsou na Stochově nyní aktuální,
či se již realizují? To nám před

va chybějících chodníků směrem na Lány a Nové Strašecí.
Na tuto akci jsme získali dotaci ze Státního fondu podpory
investic, a chodníky zde chce-
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I přes nepřízeň doby, kdy řada opatření proti šíření koronavirové nákazy z rozpočtu města Stochova odčerpala desítky milionů Kč, se vedení města bude snažit o to, aby ještě v letošním
roce stihli realizovat nemálo naplánovaných investičních akcí.

 K vyhlášenému záměru
na prodej 1 ks staré Multicary bez STK došly dvě nabídky.
Rada města, v působnosti valné
hromady společnosti Technické
služby Stochov, s.r.o., po projednání odsouhlasila prodej Multicary M25, rok výroby 1981, panu
Miroslavu Kubíkovi ze Stochova
za cenu 35.500 Kč včetně DPH.
 Rada města odsouhlasila
prodej sypače Multicar Simed
za cenu 4.000 Kč bez DPH a sypače AVIA za cenu 13.000 Kč,
rovněž bez DPH.
 Městské zastupitelstvo
schválilo bez výhrad závěrečný účet města za rok 2020 s příjmy 218.235.600 Kč a výdaji
189.809.300 Kč.
 Městské zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci
na projekt „Zateplení fasády, oprava střechy a podlahy haly – Sportovní hala města Stochov“ na základě vyhlášení výzvy č. 13 z Národní sportovní agentury. Zastupitelstvo města je dále připraveno
v případě kladného rozhodnutí
žádosti o dotaci alokovat do rozpočtu města na následující roky finanční prostředky na financování
projektu v potřebné výši.
 Městské zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Nadace ČEZ
na Oranžový přechod Slovanka
ve výši 120.000Kč od Nadace ČEZ.
 Městské zastupitelstvo odsouhlasilo zpracování žádosti o poskytnutí úvěru ve výši
13.137.054 Kč od SFPI na akce:
Snížení energetické náročnosti BD bl 76, 41 a 41A, Stochov,
a výše vlastní spoluúčasti města
je v částce 2.246.451 Kč.
 Rada města odsouhlasila
uzavření Dohody o spolupráci při
konání svatebních obřadů mezi
městem Stochov a společností
TAP AGRO s.r.o., Srby 184 (provozovatel hotelu Astra) za částku
3.000 Kč za každý provedený svatební obřad v hotelu Astra.
 Rada města odsouhlasila prodejní cenu turistických
známek Stochova za cenu 40 Kč
včetně DPH.
 Rada města odsouhlasila zahájení úkonů ohledně
akce „Chodníky Slovanka směr
Tuchlovice, Lány a Nové Strašecí“, a byla pro uzavření smlouvy
s uchazečem č. 4, firmou STAVKOM Veletice s.r.o. za částku
2.755.311 Kč včetně DPH.
 Rada města po projednání
neodsouhlasila rozšíření venkovního posezení k pronájmu nebytového prostoru (občerstvení), u Sportovní haly ve Stochově, pro nájemce pana Michala Prokeše. - jč -
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RESTAURACE S NABÍDKOU TEPLÝCH JÍDEL?
Na podzim loňského roku jsem na Stochově zavítal do prostor bývalé hornické putiky v čp. 188, nedaleko od městského
úřadu, kde jsem zastihl pána, původem z vietnamské Hanoje,
jak usilovně pracuje na interiéru nové restaurace. Trinh Ngoc
Lam (38), který je na Stochově znám spíše pod „přezdívkou“
Honza, mně tenkrát sdělil, že by novou restauraci s nabídkou
teplých jídel z vietnamské a thajské kuchyně, rádi otevřeli někdy zjara příštího roku.

Abych zjistil, jak Honza v rekonstrukci staré putyky pokročil, navštívil jsem ho v polovině června a položil mu několik otázek:
zz No, koukám, že Vás čeká
ještě dost práce...

zz Proč děláte všechno sám?
Proč si nenajdete nějakého
pomocníka, nebo to nezadáte nějaké firmě?
Kdybych to zadal nějaké firmě, tak bych takovou rekonstrukci asi nedokázal finančně
Honza: „Všechno, co zde vidíte, jsem dělal sám.“

Zde je vše připraveno k instalaci kuchyňských technologií.
Ano, sám vidíte, že mě tady čeká
ještě hodně práce. Nejde to tak
rychle, jak jsem si původně myslel, ale když děláte všechno sám,
tak je to opravdu velmi náročné.

pokrýt. A když si všechno dělám
sám, tak vím, že je to zhotoveno precizně, kvalitně a nebudu
s tím mít v budoucnu problémy.
zz Ano, odvádíte opravdu skvělou práci. Když se rozhlédnu kolem, tak musím
uznat, že jste
velmi šikovný
řemeslník, který
zvládne prakticky všechno...
Ó, děkuji.
zz Ale kdy tu
precizní
práci
Honza právě zatepluje budovu bývalé putyky.
dokončíte?
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To bych také rád věděl.
Rádi bychom otevřeli někdy
na podzim. Uvidíme...
zzHlavní sál, co se týče
všech povrchů od podlahy
až po strop, je prakticky dokončen...
Ano, zbývá ho „jen“ vybavit zařízením a nábytkem.
Stejně jako kuchyni a sousední sklady.
zzCo máte již zcela dokončeno?

Sociální zařízení pro návštěvníky restaurace, pro pány
i dámy, a také pro veškerý personál.
zz Na podzim jste mně říkal, že budete nabízet jídla jen
z vietnamské či thajské kuchyně. Stále to platí?
Ne, to jsme přehodnotili
a budeme nabízet jídla i z české kuchyně. A samozřejmě budeme točit dobré české pivo.
Libor Pošta

NEPOTŘEBNÉ VĚCI ODKLÁDAJÍ

DO SKLEPNÍCH PROSTOR

V sklepních či suterénních
prostorách některých bytových domů na Stochově to nevypadá nikterak skvěle. Více mi
o tom pověděla místostarostka Stochova Miloslava Becherová: „V posledních řekněme
několika letech se na Stochově
potýkáme s tím, že někteří nájemníci v našich bytových domech odkládají do společných
sklepních prostor, pod schody, atd. různé nepotřebné věci,
přesněji řešeno bordel. A přitom se těchto věcí mohou bez
problémů zbavit, když je odvezou do našeho sběrného dvora.

A protože do úklidu sklepních prostor v našich bytových domech jsme nuceni vkládat stále více financí, budeme
se muset na nájemníky, kteří
v našich domech hromadí nepořádek, zaměřit, a přimět je
k tomu, aby různé nepotřebné
věci odvezli do sběrného dvora.
Takže bych jim doporučovala
a zároveň je poprosila o to, aby
své sklepní ,poklady‘ co nejdříve přemístili tam, kam patří –
do sběrného dvora, a vyhnuli se
následným problémům při neřešení této záležitosti.“
-lp-

NA STOCHOVĚ BUDE ZŘÍZENA
STOCHOVSKÁ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
V prostorách Základní školy
Stochov se chystá projekt, který uvítají hlavně ti, kteří školní docházku mají sice již dávno za sebou, ale jejich touha
stále se vzdělávat bude beze
zbytku naplněna. Konkrétní
informace jsem získal od místostarostky Stochova Miloslavy Becherové, která je členkou
školské rady jak na ZŠ Stochov,
tak i na Střední škole služeb

a řemesel Stochov: „V příštím
školním roce bude v prostorách Základní školy Stochov
zřízena Stochovská akademie
3. věku. Ve spolupráci s Kamarády má paní ředitelka, Lenka
Mazuchová ,na zřízení takovéto školy již připraven projekt.
Akademie 3. věku by měla začít v měsíci říjnu.
Návrh na zřízení Stochovské
akademie 3. věku a programu

bude nyní předložen
radě města, a pokud
bude schválen, a já
věřím, že ano, akademie bude zájemce převážně v seniorském věku vzdělávat od října tohoto
roku do ledna 2022,
a to vždy v pondělí
od 9.30 do 11.00.
-lp-

Stochovská akademie 3. věku bude zřízena v prostorách ZŠ Stochov.
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 Dne 1. dubna hlídka pomohla bezradnému cyklistovi.
Jízdní kolo si majitel uschoval
do nově zřízeného boxu na Slovance a nemohl si ho vyzvednout, jelikož nesprávně zadal
přístupový pin.
 Dne 4. dubna hlídka vyjížděla na oznámení. Jednalo
se o podezření z poškození majetku mezi sousedy, kteří mají
mezi s sebou dlouholeté spory,
na místě nebylo žádné poškození nikomu prokázáno.
 Dne 6. dubna hlídka nalezla mobilní telefon s rozbitou
přední stranou, posléze vyšlo
najevo, že mobilní telefon nebyl
ztracený, ale pocházel z trestné
činnosti. Hlídka kontaktovala místní oddělení Policie ČR
a po domluvě byl telefon vrácen majiteli.
 Dne 15. dubna za součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí asistovala hlídka při dohledání a otestování na přítomnost
viru covid 19 místního občana.
 Dne 18. dubna ohrožovali
volně pobíhající psi bezpečnost
silničního provozu. Na žádost
Policie České republiky vyjížděla hlídka k obci Kačice, kde
se mělo pohybovat několik psů
po komunikaci. Hlídce se podařilo psy odehnat z komunikace a dohledat majitele, který
si psy na místě zajistil.
 Dne 24. dubna se podařilo dohledat majitele ztracené
peněženky, kterou mu městští
strážníci obratem vrátili zpět.
 Dne 27. dubna v rámci
součinnosti s Policií ČR byla
hlídka požádána o ztotožnění
osoby, která je podezřelá z trestné činnosti. Zjištěné poznatky
hlídka předala Policii ČR.
 Dne 30. dubna přijala MP
telefonické oznámení na možný prodej návykových látek
na území města. Zjištěné informace byly předány Policii ČR.
 Dne 1. května kontaktovala MP žena, která má strach ze
svého přítele. Ten se totiž opil
a při návratu domů zdemoloval
vybavení bytu a fyzicky jí napadl a poté odešel pryč. Strážníci muže po nějaké době našli
a předali PČR.
 Dne 4. května byli strážníci požádáni babičkou jednoho chlapce, kterému měla
být odcizena přilba k jízdnímu
kolu na hřišti v ul. U Stadionu.
MP shlédla KZ, avšak krádež
v daném místě se neprokázala.
Chlapec totiž na hřiště přijel už
bez ní.
- mp Dokončení na str. 23

Stochovské listy 1. července 2021

KDY BUDE NA STOCHOVĚ OTEVŘENA
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Městská policie

aktuality
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NĚKTEŘÍ STOCHOVŠTÍ OBCHODNÍCI BĚHEM PANDEMIE

Z městské rady

UVAŽOVALI O UZAVŘENÍ SVÝCH PROVOZOVEN

dě Vašeho obchodu jen mírné, či citelné?
Určitě citelné, byla a stále je
to pro nás velmi citelná ztráta.
Tržby se propadly o 60%!
zz Zažádali jste o nějakou
státní podporu?
Ano, naštěstí jsme dosáhli
na Antivirus a mohli jsme naše
náklady částečně pokrýt.
zz A jaká byla podpora města Stochova?
Obchod s papírenským zbožím, hračkami a dárky na StochoOd města jsme dostali úlevě, Mírovém náměstí.
vu od placení holého nájmu,
za což městu děkujeme, ale zá- tu. Toho jsme se opravdu báli, ly, ale když zákazníci nemohli
lohy na energie a plat zaměst- ale naštěstí zbytečně. Zákazníci posedět uvnitř, tak se to v obnance jsme museli platit dál.
se k nám vrátili a opět u nás na- ratu obchodu jistě promítlo...
kupují v nemalém počtu. A doAno, cukrárna byla protiepizvídáme se od nich, že malé demickými opatřeními omezeobchody jim opravdu chyběly. na skoro rok. To se samozřejmě
zz Co na letní období při- výrazně promítlo na tržbách,
pravujete pro Vaše zákazníky? které spadly na třetinu.
zz Určité epidemické situaNyní už jsme plně připraveni na novou školní sezónu. Ro- ci, či určitému období jste asi
diče, kteří budou chtít nakou- museli přizpůsobit nabídku
pit s předstihem, u nás v ob- cukrářských výrobků. Můžedobí od 1.7. do 15.8. dostanou te to přiblížit?
5 % slevu na školní pomůcNabídka našich cukrářských
ky. Jen nás moc mrzí, že kvůli výrobků zůstala stejná, protože
vstupním nákladům a nákla- lidé jsou zvyklí na své zákusdům na dopravu se vše zdra- ky či jiné cukrářské pochutiny.
žuje, a tak se to bohužel dotkne Takže nebylo potřeba nic měi našeho sortimentu. Přesto se nit a experimentovat.
na naše zákazníky moc těšíme
zz Cukrárnu provozujete
Provozovatelka obchodu Alena Jíchová (vlevo) s jednou ze
a
doufáme,
že
je
to
neodradí.
v
nebytových
prostorách měssvých zákaznic.
Potom jsem se zastavil u ma- ta Stochova. Jak jste s přístuzz Jaká je skladba vámi nazz Byli jste během pande- jitelů cukrárny U Lidušky pem města, jeho představibízeného zboží?
mie nuceni nějak výrazně mě- na Mírovém náměstí, kterou telů, k vaší firmě spokojeni?
Toto vše nám umožnilo roz- nit nabídku zboží, nebo také provozují Miroslav a Ludmila
Pomoc města, jehož předstašířit sortiment. Teď nabízíme způsob provozování vaší pro- Coufalovi. Na otázky odpoví- vitelé nám odpustili některé nápapírenské zboží a hračky, ale dejny?
dal Miroslav Coufal:
jmy a snížili nám tak náklady,
také dárkové zboží. Nyní u nás
Někteří zákazníci nám psazz Jak dlouho cukrárnu byla nesmírně důležitá a i díky
rádi nakupují i zákazníci nejen li, proč si nevezmeme nějaké na stochovském Mírovém této okolnosti jsme krizi ustali.
ze Stochova, ale také z blízkého drogistické zboží, že bychom náměstí již provozujete?
Dokončení na straně 7
okolí, a my jsme za to moc rádi. pak mohli mít otevřeno. Touto
zz V březnu minulého roku, cestou jsme se ale nechtěli vyna začátku koronavirové pan- dat. Připravili bychom se o státdemie, byla uzavřena většina ní podporu a náš sortiment
obchodů. Jak to bylo v přípa- prodávali pod hrozbou pokuty.
dě vašeho obchodu?
Nějaký čas jsme se snažili
V tu dobu jsme ještě měli vyjít vstříc zákazníkům vydáspoustu plánů, které nám však ním zboží na telefonickou obpřekazila koronavirová pan- jednávku, ale nemělo to valný
demie. Bohužel jsme „spad- efekt a tak jsme od toho v dalli“ do všech třech vln uzavření ších vlnách upustili a čekali
prodejen, takže jsme měli za- na znovuotevření, kterého jsme
vřeno skoro 6 měsíců.
se konečně částečně dočkali
zz Každá prodejna, která v předminulém měsíci. Odděbyla na základě protiepide- lení hraček a dárků ale bylo stámických opatření uzavřena, či le uzavřeno. Ale nyní už můženějak omezena, utrpěla urči- me prodávat – k velké radosti
Pohled do interiéru cukrárny U Lidušky.
té ztráty, škody. Byly v přípa- všech dětí, opět všechno.
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Nejprve jsem zavítal do obchodu s dárky, hračkami a papírenským zbožím na Mírovém
náměstí. Na otázky odpovídali
Ladislav a Alena Jíchovi:
zz Od kdy provozujete váš
obchod na Mírovém náměstí?
Náš obchod provozujeme
od roku 2015. Od té doby prošel několika změnami, a asi
nejvýraznější změnou ve stylu prodeje zboží byl přechod
z pultového prodeje na samoobslužný. Dále jsme rozšířili
prodejní plochu, provozovnu
zmodernizovala také městská
rekonstrukce domu.
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Když v březnu minulého roku zasáhla Česko koronavirozz Čeho jste se nejvíce báli?
Cukrárnu provozujeme cca
vá pandemie, pro majitele či provozovatele obchodů nastalo
Stále jsme si kladli otázku, jak 5 let.
velmi krušné období a nikdo z nich netušil, jakým způsobem nás ovlivní to, že se zákazníci
zz Cukrárny během pandea zda vůbec dobu „temna“ přežije. Na to, jak si v době koro- naučili nakupovat na interne- mie sice zcela uzavřeny nebynavirové pandemie vedli stochovští obchodníci a jak se k nim
nyní vracejí zákazníci, jsem se snažil zjistit u některých z nich.

 Rada města po projednání odsouhlasila více a méně
práce na akci „Parkoviště
Slovanka 2020“, realizované firmou BULDIX s.r.o.,
Praha, a to vícepráce ve výši
927.209 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši -1.153.216 Kč
bez DPH. Výrazným způsobem se ušetřilo na pořízení
levnějších cykloboxů.
Rada města odsouhlasila skutečné náklady na provedení zateplení objektu čp.
530 (sportovní hala) ve Stochově, ve výši 118.955 Kč včetně DPH, se zapracováním více
prací ve výši 29.427 Kč včetně
DPH od společnosti KS IZOLACE CZECH s.r.o., Roudnice nad Labem.
Rada města odsouhlasila
ceník za odtah a následnou likvidaci vraků vozidel na území města Stochov ve výši
2.178 Kč včetně DPH za 1 vrak.
Náklady spojené s odtahem
a následnou likvidací vraku
vozidla bude město Stochov
vymáhat po vlastníkovi/provozovateli vozidla.
 Starosta města předložil
Radě města návrh nové smlouvy, jejímž předmětem je zajištění umístění odchycených psů
na území města Stochov. Platnost stávající smlouvy končí 31. března 2021. Obec má
ze zákona povinnost postarat
se o nalezené zvíře, přičemž
obec hradí i náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete,
není-li jeho chovatel znám.
V roce 2020 byla uzavřena roční smlouva o pronájmu 1 kotce, s útulkem na Buštěhradu
„Bouchalka“, za cenu 25.550
Kč/1 kotec/rok. V roce 2020
bylo umístěno do útulku celkem 7 psů. V současné době
je v areálu SAMS, na cvičišti
pro psy, instalován vlastní kotec, kam městská policie umísťuje odchycené psy a následně se daří dohledat majitele,
většinou do 24 hodin. Pokud
se nenajde do druhého dne,
je převezen do útulku „Bouchalka“. Jeden kotec se i nadále, pro tento rok, jeví jako
dostatečný. Rada města následně odsouhlasila uzavření
smlouvy na pronájem 1 kotce, pro zajištění zákonné povinnosti odchytu a umístění
psů bez majitele, s Psím útulkem Bouchalka v Buštěhradu,
a to od 1. dubna 2021, za cenu
25.550 Kč/1 kotec/rok.
- jč -

strana 6

společenský servis

Stochovské listy 1. července 2021

PŘIVÍTALI STOCHOVSKÉ OBČÁNKY

V květnu a červnu se po déle než roční pauze, která nastala kvůki koronavirové pandemii, uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochově první
slavnostní přivítání občánků mezi občany města v letošním roce. Pan starosta

Eliška Hamplová

Jonáš Rokos

Ing. Roman Foršt i paní místostarostka, Mgr. Miloslava Becherová přivítali mezi
občánky města Stochova 12 chlapečků a 13 holčiček. Všem ještě jednou touto
cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Jana Suprunová, matrika

Ema Grünerová

Patrik Jacob Šilha

Tobiáš Vosyka

Jakub Bečvář

Vendula Škopková

Tobiáš Kuchařík

Anette Radová

Matěj Šmaus

Nela Šimková

Adéla Šimůnková

Jakub Hricko

Viktorie Šandová

Viktorie Tůmová

Karolína Exnerová

Anežka Jelínková

Adina Soukupová

Václav Lukáš

Johana Majná

Matouš Vavruška

Petr Glumblík

Tamara Šašková

Petr Hejda

Jindřich Albrecht

spoleèenský servis

Manželství uzavøeli

Dne 5. června byli ve Stochově oddáni Daniela Kubáňová
a Martin Fůs (oba ze Stochova).
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Manželství uzavøeli

Dne 5. června byli ve Stochově oddáni Tereza Špičková a Tomáš Freiman (oba ze Stochova).

NĚKTEŘÍ STOCHOVŠTÍ OBCHODNÍCI

BĚHEM PANDEMIE UVAŽOVALI O UZAVŘENÍ...

FOTO LIBOR POŠTA

Dokončení ze strany 5
tou finanční formou nám poZ principu našeho podnikáTakže nás velmi těší, že měs- mohli i někteří občané Stocho- ní, což je především rozvoz jíto se k naší provozovně chová va, a za to jim patří veliký dík. del, byl pokles patrný. Mnohem
vstřícně a vždy se dobereme Takže moc děkujeme a bude- horší však byla situace v provoke kladnému výsledku. Takže me se těšit na další spokojené zovně. I v době, kdy ještě nebyl
určitě je na místě městu za po- zákazníky.
omezen provoz, tak už byl znát
moc při covidové epidemii poNakonec jsem oslovil Pet- strach lidí a návštěvnost velice
děkovat.
ra Čecha, spolumajitele pizze- poklesla. Dokonce i někteří za Dokážete udržet ceny rie Pizza Antonio na Mírovém městnanci nezvládli tuto novou
vašich cukrářských výrobků náměstí:
situaci a přišli jsme tak o ně.
na cenách, na které jsou vaši
 Jak dlouho již provozu Byli jste nuceni změnit
zákazníci zvyklí?
jete vaší pizzerii na Stochově, sortiment nabízených pizz či
Ano, pořád jsme malé město Mírovém náměstí?
jiných pochutin?
a ne Praha, a i proto se snažíme
Pizzerii provozujeme od léta
Ne, sortiment se v zásadě nedržet ceny na úrovni, na kterou 2019, čili 2 roky.
změnil.
jsou naši zákazníci
 Během pandezvyklí. Ale není to
mie jste upečené pizjednoduché, prozy nemohli prodávat
tože ceny našich
přímo v pizzerii, ale
cukrářských výrob„jen“ jste je rozváželi
ků se odvíjí hlavně
zákazníkům. Do jaké
od cen surovin pomíry to pokrylo běžtřebných k výrobě.
né provozní náklady?
 Zákazníci
Pokrýt náklady bylo
se k vám vracejí
velmi těžké, a všeobecv hojném počtu, či
ně to byl problém asi
nikoliv?
každého, kdo podniká
O zákazníky
v gastronomii.
nouzi určitě nemá- Pizza Antonio na Stochově, Mírovém náměstí.
 Co Vám během
me, a nás velmi těší
pandemie nejvíce poto, že jsou spokojeni a že se vše
 S jakými pocity jste v loň- mohlo či pomáhalo?
vrací do starých kolejí. A s tím ském roce „vstupovali“ do koUrčitě podpora zákazníků,
i sezení na venkovní zahrád- ronavirové lapálie?
kteří nám drželi palce. A poce a uvnitř.
Bylo to opravdu velice ne- dle reakcí od „rozvozáků“ i se
 Přestože provozujete snadné rozhodnutí, zda po- snahou objednávat u nás častěcukrárnu, tak sladký život kračovat v provozu nebo zvá- ji, než před krizí.
jste v posledních čtrnácti mě- žit uzavření.
 Jak se vaši zákazníci nasících asi neměli. Myslíte si,
 Jak dalece a po jakou vracejí a co všechno děláte
že v následujících měsících dobu byl provoz vaší pizzerie pro to, aby k Vám zavítalo co
se to zlepší?
během koronavirové pande- nejvíce spokojených jedlíků?
Věříme, že situace se bude mie přerušen či omezen?
Tak, vždy jsme se snažili
nadále zlepšovat a my budeme
Vzhledem k tomu, že jsme o osobní přístup k zákazníkům
dále provozovat svojí činnost, se rozhodli riziko podstoupit a myslím, že oni to často oceniaby naši občané měli možnost a v provozu pokračovat, tak li. Co se týče kvality jídel, tak se
osladit si život a zpříjemnit si nebylo možné zároveň ome- stále snažíme něco vylepšovat.
následující dny, na které jsme zovat provoz.
V tomto druhu podnikání to ani
všichni tak dlouho čekali.
 Jaké škody Vám „napá- jinak nejde. Myslím si, že úplný
Touto cestou bychom chtě- chala koronavirová pande- návrat zákazníků zpět do provoli všem poděkovat za finanční mie, resp. opatření proto ší- zovny bude trvat pozvolna určipodporu v době krize. Urči- ření koronaviru?
tě alespoň rok.
Libor Pošta

Narodili se
V kladenské porodnici se narodily tyto stochovské děti. Rodičům blahopřejeme
28. 4. Kalyn Adam
6. 5. Vršecká Linda
27. 5. Kacafírek František

Odešli navždy

FOTO RADIM RYBÁČEK
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 Děkuji tímto vedení města
Stochov, zastoup. starostou p. R.
Forštem, za přání k mým narozeninám. Vladimír Černý, Stochov
 Děkuji panu starostovi
a městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám. Jitka Zábranská
 Děkuji MěÚ a panu starostovi Ing. Romanu Forštovi
za dárek a blahopřání k mým
80. narozeninám. Jozef Lakota
 Děkuji panu starostovi
a Městskému úřadu Stochov
za blahopřání k mým 72. narozeninám. Rostislav Kedroň
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově a panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi za blahopřání k mým narozeninám.
Božena Háblová
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově za přání k mému
životnímu jubileu. Věra Gušlbauerová
 Děkuji městskému úřadu
a panu starostovi Ing. Romanu
Forštovi za krásné přání k mým
narozeninám. Jiří Štraub
 Děkuji panu starostovi
a Komisi pro mládež a seniory
za dárek a blahopřání k mým
narozeninám. Naďa Zemanová
 Děkuji panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi za blahopřání k narozeninám. Jindřich Albrecht
 Děkuji městskému úřadu
za blahopřání a hezký dárek
k mým kulatým narozeninám.
Anna Haramulová
 Děkuji městskému úřadu
za blahopřání k narozeninám.
Jan Piskor
 Děkuji městskému úřadu
a panu starostovi Ing. Romanu
Forštovi za krásné přání k mým
narozeninám. Alena Nedvědová

Vít Řechtáček
54 let
zemřel náhle
22. dubna
Zdeněk Kubalík
46 let
zemřel náhle
24. dubna
Václav Hnízdo
74 let
po delší těžké nemoci 28. dubna
Jaroslav Dytrych
72 let
zesnul v pátek
30. dubna
Jan Malec
71 let
zesnul v neděli
9. května
Františka Kučerová
79 let
zemřela náhle
13. května
Boris Čorňák
73 let
zesnul v pondělí
17. května
Dana Krejčová
71 let
zesnula v úterý
21. května
Stanislav Šindela
78 let
zemřel náhle
29. května
Antonie Havlíková
73 let
zesnula ve středu
2. června
Karel Hromada
69 let GALERIE 90LETÝCH
po krátké nemoci 3. června
V měsíci červnu oslavila 91.
Jaroslav Olarescu
68 let narozeniny paní Marie Zíkozemřel náhle
4. června vá. K tomuto významnému životnímu jubileu jí popřáli starosta města Ing. Roman Foršt
Vzpomínky
a Jana Suprunová, Komise pro
 Dne 26. května uplynul 1 mládež a seniory.
rok od úmrtí mého manžela,
Ještě jednou gratulujeme
tatínka, dědečka, pana V. Ště- a přejeme do dalších let hodně
pánka. S láskou vzpomína- zdraví.
- js jí manželka Hana, syn a dcera
s rodinami. V říjnu to bude 17
let, co umřel děda Douda Miroslav a 9. dubna letošního roku to PŘÍŠTÍ ČÍSLO?
Příští číslo Stochovských
byl jeden rok od úmrtí babičky.
 Dne 10. června uplynulo listů vyjde 2. září. Příspěvky
9 let od úmrtí naší milované do tohoto vydání můžete zamaminky, babičky, prababič- sílat e-mailem nebo poštou
ky a tchyně, paní Hany Šinde- do 17. srpna na adresu naší relářové. Stále vzpomínají dcera dakce nebo odevzdat na městském úřadu.
- red Hana s rodinou.

KDY VYJDE
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SENÁTORKA ADÉLA ŠÍPOVÁ NAVŠTÍVILA

STOCHOV, MĚSTU CHCE POMÁHAT

Začátkem května přijela do Stochova nová senátorka za volební obvod Kladno Adéla Šípová. Původním povoláním advokátka je v současné době vůbec nejmladší členkou druhé komory Parlamentu ČR. Ve Stochově jednala se starostou města
Romanem Forštem a navštívila i zdejší základní školu a dům
s pečovatelskou službou, kterým darovala několik stovek respirátorů z Thaj-wanu.
„Je to jedna z forem poděkování za návštěvu předsedy
Senátu Miloše Vystrčila v této
asijské zemi. Snažím se, aby
respirátory doputovaly k těm,
kteří nemají na jejich pořízení
dostatek peněz, jako jsou například rodiny samoživitelů, nebo
k různým pracovníkům poskytujícím sociální služby v terénu
či k organizacím a institucím,
u kterých úspora každé koruny hraje velkou roli,“ vysvětlila Adéla Šípová.
V domově s pečovatelskou
službou využily respirátory při
své práci zdejší tři pečovatelky.
Průměrně spotřebuje každá tři
za den. Při návštěvě Adély Šípové jich dostaly zhruba 350.

buď nedostatečně funkční státní správa nebo „díry“ v zákonech a předpisech. „Bavili jsme
se třeba o tom, jaké nedobré
zkušenosti se státem máme,

jsou. Nicméně v momentě,
kdy jsme žádost odeslali, tak
nám sdělili, že peníze už došly,“
upozornil Roman Foršt. „Kdo
nakonec dotace získal, proč
a z jakého
důvodu,
kromě vyčerpaných
peněz,
jsme zrovna my nebyli úspěšní, to už se
nedozvíte.
Čas, práSenátorka Adéla Šípová navštívila Stochov a zdej- ce a peníší základní škole a domu s pečovatelskou službou ze vložené
darovala několik stovek respirátorů z Thaj-wanu. do zpracování prokdyž jsme se snažili získat do- jektů tak přijdou vniveč. Je to
tace například na veřejné osvět- hodně demotivující,“ dodal.
Dříve zůstávaly projekty,
lení či na rekonstrukci sportovní haly. Do přípravy projektu na které se nedostalo peněz
a zpracování žádosti o dotaci a splňovaly všechny podmínjsme se pustili vždy ve chvíli, ky, v takzvaném „zásobníku“.
kdy nám z příslušných mini- Měly šanci uspět ve chvíli, kdy
sterstev řekli, že peníze na to se další peníze objevily. To už

Dalších více než 500 jich odvezla do základní školy. „Moc
za ně děkujeme. Velmi se nám
hodí, a navíc jsou i kvalitní. Využijeme je především pro naše
učitele i další zaměstnance školy. Tedy jak se říká, v první linii,“ uvedl Jaromír Hřebecký,
zástupce ředitelky školy.
Senátorka Adéla Šípová žije
s rodinou už přes dvacet let
v nedalekých Doksích. „Stochov samozřejmě dobře znám.
Jezdívám sem i na kole. Je to
příjemné město s moc hezkým
okolím,“ uvedla.
Se starostou Romanem Forštem jednali o některých zdejších problémech, k jejichž zdárnému a rychlému řešení brání

ale nyní neplatí. Podle Adély Šípové je netransparentnost rozhodování současné státní správy bohužel jedním z jejích neblahých charakteristik.
Se starostou se také dotkli
například problému vandalství ve městě. „Je to začarovaný kruh. Když vandala usvědčíte a dáte mu pokutu, kterou
nezaplatí, je téměř nemožné
ji od něj vymoci. Pomohlo by,
kdyby za vandalství byla možnost uložit pachateli veřejně
prospěšné práce anebo při opakovaném vandalství to změnit z přestupku na trestný čin
s možností uvěznění. Otázka
ale je, jestli by pak na to stačila
kapacita věznic,“ podotkl starosta. Adéla Šípová si ale i tento podnět ze Stochova odvezla pro svou práci zákonodárce
v Senátu ČR. Se starostou Romanem Fořtem se také dohodli
na průběžné spolupráci ve prospěch města.
- ms -

OD ČERVENCE SE VE STOCHOVĚ ROZŠIŘUJE
PROVOZNÍ DOBA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pečovatelky respektují individualitu našich klientů. Pravidelně se školí ve svých schopnostech a dovednostech.
Domnívám se, že je důležité vědět, co pečovatelská služba není. Pečovatelka není služka, tzn., že pomůže klientovi
s věcmi, které sám nezvládne,
ale nebude uklízet po ostatních
členech domácnosti. Pomůže umýt nádobí klientovi, který už nezvládne stát u dřezu,
ale nebude ho mýt jen proto,
že si za to zaplatí. Pečovatelka
pomůže se základními věcmi,
ale nepůjde posekat zahradu.
Na to je třeba si najmout komerční službu. Ale pečovatelka může pomoci zjistit kontakt
na firmu na sekání trávníků.
Pečovatelská služba neposkytuje zdravotní péči. Tuto péči
vám pomůže zajistit váš obvodní lékař např. prostřednictvím Domácí péče. Pečovatelská služba nenahrazuje komerční služby.
Informace o pečovatelské
službě naleznete na internetu na stránkách města Stochov
www.stochov.cz. Zde je i aktuální ceník. Bližší informace
vám podají pečovatelky na tel.

601 346 419, případně se můžete obrátit přímo na vedoucí
pečovatelské služby Ing. Sylvu
Filipovou – spravni1@stochov.
cz, 312 651 326.
Neváhejte se na nás obrátit,
pečovatelské služba je připra-

vena pomoci, aby její klienti
mohli co nejdéle zůstat doma
mezi svými, ve svém přirozeném prostředí.
Ing. Sylva Filipová, vedoucí správního odboru a vedoucí
pečovatelské služby

STEZKA SVATÉHO VÁCLAVA BUDE
DOKONČENA BĚHEM PRÁZDNIN

Město Stochov připravilo velmi zajímavý projekt pro rodiče
s dětmi. Více mi prozradil starosta Stochova Roman Foršt:
„Před dvěma měsíci jsem sděloval, že město Stochov pro Vás
připravuje jedno velké překvapení, a to pod příspěvkem s názvem ,Něco se chystá‘. Nyní
můžeme toto velké překvapení odhalit. v sobotu 19. června
jsme v našem městě otevřeli naučnou stezku Svatého Václava
– patrona našeho města. Stezka
je dlouhá přibližně 4 km a má
16 stanovišť. Na cestě se hravou formou dozvíte řadu zajímavostí a můžeme splnit řadu
zábavných úkolů. Stezka začíná
na náměstí U Dubu.
Trasu stezky můžete stáhnout z níže přiložené startovací mapky. Tyto mapky jsou

také k vyzvednutí v infocentru
městského úřadu, na recepci
sportovní haly města Stochov
a v budově muzea Stochov. Zde
se určitě zastavte a podívejte se
na naši novou expozici o historii našeho města.“
-lp-

Jedna z tabulí Stezky svatého Václava.

FOTOARCHIV MĚSTA STOCHOVA

Práci pečovatelské služby ném prostředí. Služba pomůže
a potřeby našich klientů ne- i rodinám, např. v případě oneustále vyhodnocujeme a sna- mocnění pečující osoby, či při
žíme se služby vylepšovat narození vícerčat.
a zkvalitňovat. Od července letošního roku tak
rozšiřujeme provozní
dobu pečovatelské služby ve všedních dnech až
do 19 hod. a navíc bude
pečovatelka k dispozici
i o víkendech a svátcích
od 8 do 14 hod.
Ráda bych v krátkosti Budova DPS na Stochově.
popsala, komu je pečovatelské služba určena a co může
Služby jsou nastaveny indinabídnout. Pečovatelská služba viduálně každému klientovi.
je určena všem, kteří z různých Po domluvě pečovatelka dodůvodů (zdravotní stav, ubýva- chází do domácnosti a pomáhá
jící fyzické síly), potřebují po- s hygienou, oblékáním, přípramoc druhých, a přitom chtějí vou i podáním jídla nebo nadál žít doma, ve svém přiroze- příklad s doprovodem k lékaři.

FOTO LIBOR POŠTA

Město Stochov je již téměř 15 let zřizovatelem pečovatelské
služby. V současné době má služba 4 pečovatelky a jednoho
sociálního pracovníka na částečný úvazek. Pomoc poskytuje
téměř stovce klientů. V loňském i letošním roce si pečovatelská
služba prošla zatěžkávací zkouškou. I zde zasáhl koronavirus.
Přes různá omezení však pečovatelská služba nepřestala ani
na jeden den fungovat. Za to patří velký dík studentkám Štěpánce a Antonii a kolegyním ze správního odboru MěÚ Stochov, které zajistily základní služby v době nepřítomnosti pečovatelek. Bylo to pro všechny náročné období, ale díky tomu
jsme zjistili, že dobrý tým zvládne téměř nemožné.
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JAK SE DISTANČNÍ VÝUKA PROMÍTNE

Stalo se před sto lety
 V červnu 1921 stochovský
strážník Alois Šebesta navrhl
obci, aby se zprávy již nevybubnovávaly. Obecní zastupitelstvo s tím však nesouhlasilo a usneslo se, aby veškeré vyhlášky, týkající se obce, se nadále vybubnovávaly. Proti tomuto
hlasoval jediný zastupitel, a to
Jindřich Sajdler.
 V červenci 1921 zažádala
Marie Kroupová ze Stochova
čp. 20 po úmrtí svého manžela
místní zastupitelstvo o umožnění prodeje tabáku. Bylo ji
odpovězeno, že pokud si opatří úmrtní list svého manžela,
bude ji vyhověno.
 Stochovská občanka Marie Vlková požádala v červenci 1921 o zvýšení chudinské
podpory. Všichni zastupitelé
se shodli v tom, že ji bude podpora zvýšena na 20 Kč/měsíc.
Jiří Červenka

DO VZDĚLANOSTI STOCHOVSKÉHO ŽACTVA?

pady, kdy rodiče žáky do školy
po obnovení výuky neposílali
ze zdravotních důvodů (alergie na roušky, astma).
Sedět ve třídě šest vyučovacích hodin v respirátoru či
roušce pro děti příjemné opravdu nebylo. Problémy nastaly
u některých dětí, když se venku
začalo oteplovat. Ani při intenzivním otvírání oken se nedařilo ve třídách pořádně vyvětrat, okna školních tříd jsou orientována na jih. V tomto případě si některé děti stěžovaly
na bolesti hlavy, únavu, nevolnost. Pokud to počasí dovolilo, snažili jsme se s ostatními
pedagogy volit možnost výuky
venku v prostorách školy, např.
ve školním altánu.
zz Myslíte si, že žáci je ve třídách mohli odložit již dříve?
L. Beznosková: Pokud se ptáte na můj osobní názor, myslím,
že ano. Dle mne je absurdní nosit roušku v kolektivu, ve kterém trávím denně tolik času,
roušku sundávám při svačině
a jsem s ostatními stále v těsném kontaktu. Pokud bychom
si měli onemocnění předat, stejně se tak stane. Jinak ale samozřejmě respektuji opatření vlády a jsem ráda, že se, i za cenu
celodenního nošení roušek,
můžeme s dětmi vidět naživo.

Ludmila Beznosková mezi svými žáky.
tanční výuce se rovnají rozdílům k výuce a školní práci všeobecně, tedy i mimo distanční
výuku. Rozdíly ve znalostech
a schopnostech dětí se distanční výukou neznásobily. Mluvím
ale ze zkušenosti prvostupňové
učitelky, kde byl přístup žáků
opravdu většinou vzorný.
A. Pártlová: Po zahájení distanční výuky najela naše škola
plně na online výuku. Spolu se
zřizovatelem se snažila dětem,
které neměly potřebné technické zázemí, pomoci. Nákupem
školních notebooků, které žá-

Alena Pártlová je třídní učitelkou v 7. A.
A. Pártlová: Ano, určitě
mohli. Každé pondělí žáky testujeme, učitelé jsou očkováni,
v prostorách školních tříd to
bylo tedy možné dříve. Ve společných prostorách jsem pro zachování nošení roušek.
zz Dlouhé měsíce probíhala
v nejen vaší škole jen distanč-

své osobní zodpovědnosti. Tady
pak docházelo ke značným rozdílům – v přístupu a důslednosti
při plnění úkolů.
U mladších druhostupňových dětí byla evidentní pomoc
rodičů, kteří se snažili své děti
podpořit. Starším dětem pak
trvalo delší dobu zorganizovat si čas a rozvrhnout si dané
školní povinnosti tak, aby nebyly stresovány a zvládaly za-

kům zapůjčila, vyřešila problémy s jejich připojením na online hodiny.
Neřekla bych, že se rozdíly
ve vzdělanosti u dětí prohloubily. V této nové situaci si děti
musely osvojit hlavně nové dovednosti: učit se plánovat si práci
a přípravu do školy jinak, na bázi

dané množství učiva pro domácí přípravu.
zz S jakým předmětem vyučování se žáci, jež se vrátili
do školních lavic, nyní nejvíce potýkají? Kde distanční výuka u dětí zanechala největší
vzdělanostní „díry“?
L. Beznosková: Největší potíž je ta, že učivo není dostatečně společně procvičené a upevněné. Je tedy otázkou, zda děti
to, co se při distanční výuce
učily, doopravdy umí. To se
právě v těchto dnech ukazuje
a je na nás, učitelích, toto zohlednit a s dětmi dohnat. Jisté
ale je, že se děti, hlavně druhostupňové, naučily dobře pracovat s informacemi, vyhledávat
a třídit je. Spousta dětí se naučila odpovědnosti za svou práci
a samostatnosti. Děti byly nuceny zorganizovat si samy čas
a distanční výuku mimo online prostředí, včas učitelům
odevzdat zadanou práci, říci
si o pomoc. Mnozí také, což se
některým učitelům příliš nelíbilo, pilně spolupracovali. Takže ty vzdělanostní díry, mým
pohledem, jsou nahrazeny báječnou nadstavbou, možností
poznat sebe v nové situaci a naučit se novým věcem.
A. Pártlová: Nemohu soudit
ostatní předměty, učím na druhém stupni český a německý jazyk. Učivo jsme s dětmi v mých
předmětech sice probrali,

Dokončení na straně 10
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Nejprve jsem oslovil Ludmilu Beznoskovou, učitelku na I.
stupni ZŠ, a Alenu Pártlovou,
učitelku na II. stupni ZŠ, která
učí Český jazyk, Německý jazyk a Občanskou výchovu, a je
třídní učitelkou v 7. A.
zz Jaké byly reakce žáků,
kteří se po dlouhé době vrátili do školních lavic a ke svým
kamarádům?
L. Beznosková: Přesto, že se
někteří žáci do školy po dlouhé době odloučení od kamarádů a školního prostředí vraceli
do školy s obavami, je na nich
vidět, že jsou zpátky rádi.
A. Pártlová: Většinou se děti
těšily hlavně na své spolužáky
a kamarády, protože se během
pandemické situace vídat nemohly, komunikovaly navzájem převážně přes sociální sítě.
Třídě, ve které jsem třídní
učitelkou, pomáhaly i pravidelné třídnické hodiny online, které jsme pořádaly ve spolupráci
se školní psycholožkou, měly
jsme tedy kde navázat. Zároveň
jsem si uvědomila, jak je těžké po tak dlouhé době pro děti
opět navazovat sociální kontakty se svými vrstevníky, pro některé to byl a je stále problém.
Našla se i malá část žáků (většinou deváťáci), kteří po návratu do školy tvrdili, že už mohli
až do konce školního roku zůstat doma a zahájit řádně nový
školní rok v září.
zz Do nedávné doby žáci
museli ve třídách nosit roušky. Jak to snášeli a měly s tím
některé děti menší či větší
problémy?
L. Beznosková: Nosit roušky
ve škole, kde jsme společně mnoho hodin denně, a kam v posledních dnech svítilo sluníčko a začalo být horko, kde je potřeba
mluvit a vidět na sebe, nebylo
pro žáky a učitele vůbec snadné.
Přesto žáci byli absolutně disciplinovaní a roušky vzorně nosili.
A. Pártlová: K rotační výuce a později k plné prezenční
výuce děti nastoupily s vědomím, že roušky či respirátory
ve školních prostorech musí
nosit. Zvykaly si na to již při rotační výuce před Vánocemi. Potýkali jsme se s ojedinělými pří-

ní výuka. Někteří žáci k ní přistupovali řekněme odpovědněji, byli pilnější, jiní tak odpovědní a pečliví nebyli, další
zase neměli doma potřebné zázemí, a to i technické. Takže je
celkem logické, že během pandemie se rozdíly ve vzdělanosti
jednotlivých dětí ještě prohloubily, či zvýraznily. Jak dalece?
L. Beznosková: Řekla bych,
že rozdíly v přístupu k dis-

FOTO LIBOR POŠTA

Stochovští žáci a především učitelé museli v době koronavirové pandemie překonat mnohá úskalí a projít něčím, o čem
před pandemií neměli nejmenší potuchy. Ano, řeč je o distanční výuce, a na to, jak se s ní žáci a učitelé stochovské školy vypořádali a jaký bude mít dopad na vzdělanost žactva, jsem se
zeptal několika členů učitelského sboru ZŠ Stochov.

Věděli jste, že…
 Světová hospodářská krize
na konci dvacátých let minulého
století se nevyhnula ani našemu
kraji. Tehdejší honický kronikář
v roce 1935 uvádí, že v daném
roce těžká hospodářská krize
doléhá na Honice již čtyři roky.
Sedm dělníků, kteří byli propuštění z práce, bylo odkázáno
na 10 až 20korunové státní týdenní nouzové poukázky.
 Dne 10. července 1936,
ve svých 45 letech, spáchala sebevraždu Marie Zímová, manželka Antonína Zímy z čp. 12.
Byla prý starostlivou matkou
svých dvou dcer. Měla tichou
povahu a svědomitě se starala o své skrovné hospodářství. Proč si vzala život, zjištěno nebylo.
 V květnu 1938 se v Honicích rozmohla dobytčí nákaza slintavka. Prvé onemocnění
nastalo u rolníka Františka Zelenky v čp. 16. Naštěstí nedošlo
k žádnému úhynu dobytka. Posléze však u místního dobytka
vypukla obrna, která si vyžádala u zemědělců mnoho uhynulých zvířat.
 Dne 19. května 1939 snesla se nad Honicemi bouře s krupobitím. Kroupy o velikosti
vlašských ořechů poničily mnoho stromoví a střech budov.
 Dne 26. května 1940 skládali členové honického zastupitelstva z nařízení okresního
úřadu Adolfu Hitlerovi slib písemným prohlášením o poslušnosti a přesném konání svých
povinností.
Jiří Červenka
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JAK SE DISTANČNÍ VÝUKA PROMÍTNE
DO VZDĚLANOSTI STOCHOVSKÉHO ŽACTVA?

Dokončení ze strany 9
ale cítím, že máme mezery
v procvičování probraného učiva, děti se odnaučily komunikovat před ostatními, s mluvenými
projevy před třídou jsme v českém jazyce prakticky na začátku, setkávám se s trémou, ostychem. Děti také nečtou a hodiny
literatury jsme při online výuce
omezili na minimum.
zz Jak se žáci, kterým distanční výuka příliš nesvědčila, nyní vyrovnávají s nějakým vzdělanostním handicapem, a nedávají jim řekněme
ti, kteří k distanční výuce přistupovali se vší odpovědností, najevo, že oni jsou také ti
„chytřejší“?
L. Beznosková: Děti se sice
přirozeně srovnávají a mají radost, když mohou v něčem vyniknout, ale těm, kterým něco
jde méně, spíš drží palce, než
aby se jim posmívaly. A jak se
s handicapem vyrovnávají ti,
kteří jej mají? Každý po svém.
Někdo zabere a doučí se, využije nabídky pomoci, kterou
v naší škole může dostat například při doučování nebo individuálních konzultacích a předmětu pedagogická intervence,
jiný to tak nechá. Asi nikdy to
nebylo jinak a je to rozhodnutí každého jednotlivého dítěte.
A. Pártlová: Spíše než vzdělanostní rozdíly řeší děti více
osobnostní vztahy, které stály vzhledem k distanční výuce
stranou. Vzdělanostní potřeby
řeší děti individuálně. Neshledávám projevy nelibosti či povýšenosti nad ostatními.
zz Jak se Vám daří mnohdy velké vzdělanostní rozdí-

ly mezi jednotlivými dětmi
„mazat“, resp. co všechno pro
to děláte?
L. Beznosková: Snažíme se, ač
je to mnohdy organizačně velmi
těžké, učit každého to, co on potřebuje. Mé přípravy se tedy pro
jednu chvíli dělí až na tři různé činnosti podle úrovně toho,
co děti zvládnou. Když neumíte navléknout nit do jehly, nemohu po vás chtít vyšít ubrus.
A pro toho, kdo už to umí, by
bylo ztrátou času se to učit znovu. Každý z žáků tedy rozvíjí to,
co v danou chvíli může. Diferencované vzdělání, vzájemné učení žáků a individualizace se pro
pedagogy v tuto chvíli stalo nutnou realitou, což je dle mne, pro
školství velké plus. Dále, jak už
jsem říkala, většina z nás nabízí
doučování a individuální péči
mimo výuku.
A. Pártlová: Neustálou komunikací, potřebou zpětné
vazby od dětí, případně formou individuálních konzultací.
zz Za jakou dobu je možné dostat se v tomto ohledu
do stavu, který byl před pandemií?
L. Beznosková: To nevím
a nevím ani, zda by to mělo
být naším cílem. Já jen doufám, že už se nikdy nedostaneme do stavu, který byl při
pandemií.
A. Pártlová: Vzhledem
k tomu, že čas přirozeně plyne
a nikdy se nedostaneme tam,
kde jsme byli předtím, musím doufat, že se situace vrátí od září do „zajetých“ kolejí
a budeme se snažit postupně
obnovit systém práce, na který
jsme byli zvyklí před pandemií.

li si výkony měřit mezi sebou.
V současné situaci, kdy již
Nebylo však možné je kontro- několik týdnů děti do školy
lovat a efektivně hodnotit, pro- chodí a sportují, se rozdíly retože neexistuje nástroj, který by lativně smazaly a lze říci, že se
donutil účastnit se plnění úkolů zdatnost některých přiblížila
všech žáků. Klasifikace se pak normálu. Po nástupu na preodvíjela od aktivity a zadávání zenční výuku tomu ale bylo jipísemných teo- nak. Uvedu názorný příklad.
retických referá- Běžně na začátku hodiny dátů na sporty, kte- vám na rozehřátí a rozběhání
dvě kolečka kolem cvičiště kluré žáci dělají.
� Jak se pan- sem, což je pro většinu chlapdemie promít- ců (na tělesnou výchovu mám
l a n a tě l e s n é jen chlapce) s přehledem zvládzdatnosti dětí? nutelné. Po nástupu do školy
A zvláště těch, po pandemii byl pro většinu
které pohyb, či problém dvě kolečka ujít. Ale
nějaké sportová- jak jsem uvedl v úvodu odpovění v oblibě zrov- di, rozdíl se již relativně smazal.
na moc nemají.
zz Jsou hodiny tělocviku
Dlouhá neak- nyní jiné, než byly před pantivita se na žá- demií?
cích v některých
Jelikož jsou stochovské děti
případech citel- sportovně aktivní a mají pro
ně podepsala. Je sport vlohy, v současné době jsou
zvláštní, že s ob- hodiny tělesné výchovy prakticnovením aktivi- ky stejné, jaké byly předtím. SaJaromír Hřebecký, zástupce ředitelky školy ty při tělesné vý- mozřejmě lze vypozorovat mochově měli pro- menty, kdy někteří nezvládají
a učitel tělocviku.
blém spíše šikov- úkony, které by vzhledem ke svézz Nedovedu si představit, nější a aktivnější žáci. Proje- mu věku měli zvládat, ale to je
jak v době pandemie probí- vovalo se to tím, že žáci, kteří řekl bych spíše otázka jednotlivhaly hodiny tělocviku. Může- dělají nějaký sport a nemohli ce než dlouhé přestávky.
ho v době pandemie více rozte mi to přiblížit?
zz Co můžete dělat pro to,
Hodiny tělesné výchovy se víjet, ztratili rychleji fyzickou aby se tělesná zdatnost dětí
během této doby nevyučova- zdatnost a hůře pak navazova- zlepšila?
ly formou přímé výuky, kdy li na „svůj standart“. Zato žáci,
To je složitá otázka a její řeby se žáci připojovali a cvičili kteří sportu běžně neholdují, šení přináší komplexnější pří„on-line“, ale po dlouhém roz- se zapojili do tělesné výchovy stup. Dle mého názoru se v hovažování se přistoupilo k za- v obdobné kondici, se kterou dinách tělesné výchovy dělá vše
dávání individuálních „domá- nastupovali do pandemické si- tak jak má, aby se dětem dostacích úkolů“ formou výzev, kdy tuace. Samozřejmě to nelze tak- lo maximální péče ke zlepšení
žáci dostávali úkoly, které měli to generalizovat a je to případ zdatnosti. Další krok je na rodiběhem týdenních cyklů plnit. od případu jiné.
čích dětí a přístupu jejich okolí
Zde byl kladen důraz na souzz Některé děti mají sporto- ke zvýšení sportovních aktivit.
těživost žáků, kdy tyto úkoly vání tak nějak v krvi, naopak Je to i vzhledem k blížícím se
plnili hlavně pro sebe a moh- pro jiné je každý rychlejší prázdninám a málu času, ktepohyb řekněme vyčerpávají- rý strávili ve škole nutný krok
KROUŽEK KAMARÁDI JEDE NA DESKOVKÁCH cí. Předpokládám, že rozdíly ke zvýšení a udržení fyzického
Při tak krásném počasí se deskové hry jako je Rekin – jsme zahnali hračkami do šat- ve zdatnosti jednotlivých dětí zdraví dětí do budoucna.
moc dětí k počítači nehrne, musíte dostat rybičky na útes ní skříně. Aby zábava nevázla, jsou teď asi značné. Nebo ne?
Libor Pošta
a tak na online kroužku bylo a vyhnout se žralokům. Po žra- tak jsme si namalovali příšerky
z té hry. Na závěr jsme SHÁNÍME VÍČKA OD PET LAHVÍ
smutno. Vesi dali zmrzlinu. Daldoucí KristýNa příměstský tábor sháníme vence. Děkujeme všem za poší týden jsme vyráběli velké množství víček od PET moc a těšíme se na děti na tána a Lucie, tak
udělaly probubáky z dřívek a di- lahví. Budou použity na pro- borech. Kontakt Lucie Gombinosaury s kolíčky, hrá- gram pro děti v prvním tábo- tová: 737 762 475.
g r a m d v ou
li hry aj. Když zmáčk- ře Pevnost Boyard od 12. čerschůzek jen
- lb nete kolíček s dinosaupro pár dětí.
rem, otevře se mu tlama
U vedoucí
a může Vás kousnout.
Lucky se sešlo 5 dětí a čeByl to poslední online
Kamarádi využili krásné akce čování deskových her domů.
kroužek tohoto škol- slovenského obchodu Ihrisko. Těšit se můžete na hry Kobold,
kaly na krouního roku. Moc se tě- sk a nakoupili tak spoustu no- Tip Tap, Treasure Hunter, Zložek. Když se Děti se bavily na deskovkách.
šíme na září, až otevře- vých her do spolku. Na hry se děj z Bagdádu, Alhambra a dalnikdo jiný nepřihlásil, kroužek jsme nezru- ločím útoku jsme si zahráli Pří- me všechny kroužky a sejdeme můžete těšit v našich kroužcích ší. Zatím pilně studujeme pravišili a vytvořili deskoherní pro- šerky ze skříně. Všechny pří- se s dětmi naživo. Krásné prázd- a na deskohraní. Do příštího dla. Těšíme se na Vás, doufejme
gram. Děti si vyzkoušely nové šerky, které straší děti večer, niny.
Lucie Gombitová roku plánujeme také zřídit půj- v září.
Lucie Gombitová
FOTO LIBOR POŠTA

Jak dlouho to bude trvat, nedokážu posoudit.
A nakonec jsem oslovil Jaromíra Hřebeckého, zástupce ředitelky školy, který je učitelem
tělesné výchovy (chlapci) na II.
stupni ZŠ.

NOVÉ DESKOVÉ HRY
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BĚHEM PANDEMIE MUSELI ZRUŠIT

KOLEM DESETI NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ

V březnu minulého roku začal
stochovský Dům kultury svádět
nerovný boj s pandemií koronaviru. Připouštěla jste si tenkrát to, že stochovská kultura
by mohla být na dlouhé měsíce
téměř „umrtvena“, nebo jste si
myslela, že omezení kulturních
akcí nebude tak velké, razantní
a nebude to trvat tak dlouho?
Při prvních zprávách o výskytu koronaviru jsem si říkala,
že se nás to vůbec nemůže tý-

kat, myslím tím i celkově Českou republiku. Když se začala situace u nás horšit a začalo
se mluvit o omezení a zavření kulturních domů, byl to pro
nás šok. Všichni v DK jsme si
říkali, že to bude jen na chvíli,
že v září se kultura znovu rozjede. Ano rozjela, ale jen na měsíc. Bylo to pro nás dost smutné
a začalo se přemýšlet, co vlastně
bude dál. Za sebe mohu říct, že
mně to bylo moc líto.

Marie Benešová: „Věřím, že těmito vstupními dveřmi bude
do DK Stochov proudit stále více zájemců o stochovské kulturní akce.

FOTO LIBOR POŠTA

V březnu minulého roku pokryl prostory Domu kultury Stochov temný stín. O tom, jak se v DK Stochov žilo v době temna,
jak kultura stochovským občanům, ale i samotným pracovníků
DK Stochov chyběla, jsem hovořil s kolegyní Tomáše Barocha
a nepostradatelnou pracovnicí DK Stochov Marií Benešovou.

Za jakých podmínek a okolností se mohly konat alespoň
některé kulturní akce, a jak bylo
těžké je zajistit?
Nové kulturní akce jsme nezajišťovali žádné, jen během
září se odehrály akce již delší dobu naplánované a čekali jsme, jak se situace vyvine.
Již bylo nutné dodržovat hygienická opatření a to byla dost
velká překážka v organizování
dalších akcí.
Kolik naplánovaných kulturních akcí muselo být během
pandemie koronaviru zrušeno, „posunuto“, a jaká akce byla
nejvíce přesunována do jiných
termínů? Dokončení na str. 21

VSTUPENKU NA STOCHOVSKÉ KULTURNÍ AKCE

LZE ZAJISTIT I PŘES REZERVAČNÍ SYSTÉM

zz Jaká je po dlouhém koro- lovicích a v Lánech. A navíc
navirovém půstu současná si- v době dovolených je divácký
tuace a nálada v DK Stochov? potencionál na Stochově značSoučasná situace je stabilizo- ně oslaben.
vaná, nálada dobrá, neboť jsme
zz Na jaké kulturní akce
optimisté a věříme, že už žád- a pořady se mohou Stochoná dramatická situace v rám- váci, ale i lidé z okolních měst
ci vývoje pandemie
nenastane v takové
šíři, abychom museli opět prostory DK
zavřít. Ale víte, jak to
v životě chodí, prognózy o budoucnosti
jsou vrtkavé, zvláště
v tomto současném
zrychleném životním
tempu celého světa.
zz Kino je asi již
v provozu. V jakém řekněme režimu „jede“, a jak to
bude s provozováním kina vypadat během prázdnin?
Kino jsme začali Tomáš Baroch ve foyeru DK Stochov.
opět provozovat od 1.
června v normálním režimu. a obcí, během prázdnin těPro diváky trochu horší je, že šit, a v jaké fázi příprav jsou
zatím musí mít roušky, ale z na- tyto akce?
šich zkušeností víme, že červOd 1. června jsme spustili letnová představení jsou méně ní scénu na Mírovém náměstí
navštívena, čili kapacitu máme – Stochovské kulturní léto. Kadostatečnou. Během prázdnin ždý pátek je zde buď koncert,
naše kino nehraje. Tak tomu nebo divadlo. Máme za sebou
bylo i v minulých letech, ne- úspěšný koncert písničkáře
boť kolem nás jsou letní scé- Mirka Kemela s malým triem
ny – např. ve Slaném, v Tuch- skvělých muzikantů. Dne 11.

června pak proběhlo úspěšně
divadelní představení pro děti
i rodiče Příhody včelích medvídků a mile nás překvapila divácká účast. I na divácích byl
znát zájem o tyto akce a hlavně
z nich byla cítit pohoda a uvolnění z uvolnění. Dne 18. června se uskutečnilo další představení divadla CZI Praha Jak víla
Modrovláska splnila tři přání.
Poslední pátek v měsíci zahrála
velice nadějná poprocková skupina Cheap Tools
z nedalekého Vašírova. B ěhem
prázdnin máme
zatím ve fázi příprav ještě jeden,
možná dva minikoncerty. Dne
29. srpna proběhne též na Mírovém náměstí akce
Konec prázdnin,
hurá do školy, zábavný hudební
pořad nejen pro
děti. Tato akce
proběhla už minulý rok po rozvolnění a v podstatě je to přesunutý Den dětí, který jsme kvůli pandemii nemohli uskutečnit
koncem května v našem naplánovaném termínu.
zz Na kulturní akce, konané na Stochově, si mohou lidé
rezervovat vstupenku přes váš
rezervační systém. Jak mají
postupovat, pokud si chtějí
rezervovat vstupenku na určitou akci?

Ano, novinkou v kulturním rezervace vstupenek je nyní
domě je zajištění prodejní- pouze v pokladně nebo kanho vstupenkového systému. Je celáři DK. Naše místa předproto pro nás velká úspora času deje v Kladně, Novém Strašecí
a práce, v porovnání s minulý- nebo v prodejně hraček ve Stomi lety. Museli jsme na každou chově byla zrušena. Také chci
akci nechat vyrobit vstupenky touto cestou poděkovat paní
nebo ručně natisknout, a to už Marušce Benešové za hodiny
se nedalo v tak velkém zápřahu strávené se spuštěním celého
zvládnout. Proto jsme po do- systému a profesionální příhodě s panem starostou začali stup k realizaci řešení technicpracovat na realizaci. Nyní je kých počátečních bolístek. Ale
prodejní systém plně funkční hlavně díky její skvělé práci vše
a jsme rádi, že si diváci zvyka- funguje tak, jak má.
jí kupovat vstupenky i online.
Dokončení na str. 22
Postup koupě vstupenek je naprosto
jednoduchý. Na našich webových stránkách www.kulturastochov.cz si vyberete
akci, o kterou máte
zájem, včetně kina.
Kliknete na tlačítko
koupit, zvolíte počet
vstupenek, zaregistrujete se, zaplatíte
kartou a vstupenka
bude zaslána do e-mailu. Můžete buď
vytisknout, nebo zanechat v telefonu. Je
možné i vstupenku
online pouze zamluvit, ale je podmínkou zakoupit v pokladně nebo kanceláři DK do 7 dnů
od rezervace, v případě nevyzvednutí se rezervace autoLetošní 100chovské kulturní léto. Předmaticky zruší. Osobstavení divadla Krapet (Včelí medvídci)
ní předprodej vstuzlákalo nemálo diváků.
penek anebo delší
FOTO MARIE BENEŠOVÁ

Temné období kultury již, doufejme, skončilo a i ve stochovském Domu kultury se zase musejí patřičně „otáčet“. Nejen
o tom, co Dům kultury Stochov pro své diváky či příznivce
kultury připravuje v následujícím období, jsem hovořil s vedoucím DK Stochov Tomášem Barochem.
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PŘED 390 LETY VTRHLI
DO STOCHOVA SASOVÉ

KRESBA LADISLAV OPLT

Do našeho kraje přitáhli Sasové 14. listopadu 1631 a řádili tu i v následujících letech. Všechna vojska táhnoucí od severu a severozápadu k Praze musela projít smečenským panstvím a nejvíce trpěly vesnice u důležitých silnic, Stochov byl jednou z nich. Saského vpádu využili nekatolíci k obnovení svého postavení. Byli vyhnáni katoličtí kněží, kostely a fary vydrancovány. Škody jen na poddanském majetku na smečenském panství, kam patřil v té době i Stochov, byly vyčísleny na 28.850
kop grošů míšenských.
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KDYŽ V MÍSTNÍCH DOLECH ŘEHTALI KONĚ,

NĚKTEŘÍ Z NICH UMĚLI I POČÍTAT

Dnes přinášíme dokončení článku „Když v místních dolech nou nemocí, aby nákazu mezi mlékař, kterému dělá kůň ještě
řehtali koně“ z minulého čísla.
ostatní důlní koně nepřinesl. dlouhou dobu dobrou službu.
Kůň zůstane pak ještě několik Často bývá takový kůň na silZávozník musí býti s polo- vybíleny. Též o výměnu vzdu- dní ve stáji na povrchu, kdež nici horníky poznán a tu něhou chodby dobře obezná- chu je ventilátorem postaráno, bývá pozorován a všestranně který všetečka provede mlékamen, ví, ve kterém místě je vel- vůbec neliší se důlní stáj nikte- vyzkoušen. Teprve potom bývá ři mnohdy velkou mrzutost. Jak
ký svah, aby mohl včas zabrz- rak od stájí v našich moderních zaveden ke kleci, do ní bezpeč- to učiní? Inu, zavolá na takovéditi, ví, kde je prudká zatáčka hospodářstvích.
ně zadkem vměstnán a spuštěn ho koně „přejdi“, nebo „otoč“
a že má koně slovem „pomaVelikým zlem však pro koně do šachty, odveden do stáje, kde a kůň slyše jemu známý hlas
lu“ upozornit, aby buď vozí- ve stáji, kterému nelze čelit, je opět zůstane nějaký den, aby si a tolikrát mu udělovaný rozky na koně nevjely neb se ne- ohromné množství švábů, kte- zvykl na nový domov.
kaz, přejde i s vozíkem na drupřekotily. Na zavolání „jdi“ ré byly sem asi s povrchu seAsi se otáže někdo, jak asi hou stranu silnice, nebo se snakůň znenáhla zabírá, aby opět nem, ovsem nebo jiným pře- dlouho vydrží kůň pod zemí ží docela se otočit, vůz se přena povel „stůj“ pomalu zastavil. neseny a teplem a vlhkem se pracovat. Nesnadno přesně od- vrhne a malér je hotový.
Na slovo „přejdi“ přechází kůň hojně rozmnožují. Tato havěť pověděti, některý kůň je si snad
Vidíme, že kůň je užitečna vedlejší kolej, na „otoč“ se naplní za nepřítomnosti koní vědom toho, co jej zde očekává ným tvorem nejen na povrchu
kůň opatrně mezi vozíky otočí čelem vzad. Těmi několika
slovy vystačí koňák pro všecko,
kůň zabírá, více, když vidí, že to
jde do vršku, kůň ulevuje, když
se vozy rozbíhají, kteréž dovede i sám svým zadkem zastaviti. Ví dobře, co jest elektrické
vedení, že může býti pro něho
nebezpečí, vyhne se mu, zastaví před spadlým dřívím neb jinou překážkou, shýbne hlavu,
připadne i celým tělem se přikrčí, je-li chodba někde nízká
a jeví vůbec vlohy pozorovatelské až nápadné. Kůň delší
čas v dole pracující pozná dobře podle počtu nárazů, bylo-li
mu zapnuto k tělu více vozů než
obyčejně a zůstane klidně stati
Koník Kokeš odváží prázdné vozy od I. řetězu zpět k elektrickému řetězáku a odtamtud poveze
a čeká, zda-li se koňák nezmýplné. Pracoval na Mayrovce až do roku 1913.
lil. Dobře ví, když kolem něho
jdou horníci z práce. Tu ihned žlab a požírá zbytky potravy a stává se vzdorovitým, nechce ve slunečním jasu, ale že i pod
začne řehtati, čímž dává naje- v něm zůstalé. Kočí před na- se nikterak přizpůsobit novému zemí ve věčné tmě koná platné
vo radost, že i pro něho je dnes sypáním ovsa do žlabu nejvýše prostředí. Takový bývá, když služby člověčenstvu, a že má
šichta skončena. Není-li prá- učiní to, že víškem slámy šváby všecky prostředky po dobrém tudíž právo na dobré zacházevě zapřažen a koňák na blíz- na zem vymete a dále se o ce- i zlém selhaly, znovu na povrch ní. Jest povinností člověka koni
ku, otočí se rychle a sám běží lou věc nestará. V každé stáji vytažen a obchodníku vrácen. neubližovat, naopak osud mu
do stáje, a to mnohdy po tmě, je ustanoven správou dolu stáVe většině případů však kůň spíše zpříjemniti.“
kamž dojde bez úrazu, snad lý kočí, který má krmení, čiš- si na celé prostředí a na způsob
Bývalý kladenský horník Jopodle čichu. Společná stáj pro tění a strojení koní na staros- práce brzy zvykne a zůstane zde sef Zvonař (*1865) vzpomíkoně pod zemí jest podle po- ti. Kůň dostává na krmení 2 kg obyčejně tak dlouho, až buď nal na koně ze své šachty náčtu koní různé velikosti. Men- ovsa a 5 kg sena mimo otru- stářím sešlý k další práci stá- sledovně:
ší důl mívá 10 až 15 koní, větší by. Pro každého koně určen je vá se neschopný, neb pro něja„Za doby mého havířování
20 až 30 koní. Na velkých do- mladší horník – koňák, který ký úraz bývá koňskému řezní- bylo na naší šachtě 21 koní, ktelech bývají obyčejně dvě stáje, pokud možno stále s týmž ko- ku prodán. Obchodník s koň- ří v uhelnách 400 m hlubokých
jedna ihned blíže šachty, dru- něm jezdí. Koně svého již po- mi dává koně do dolu na 14 si osvojili různé zvyky. Měli svá
há zase v blízkosti míst, kde se strojem opatřeného ze stáje vy- dní na zkoušku a teprve, když jména: Regina, Elizar, Karel,
uhlí dobývá.
vede a zavádí na místa, kde se se osvědčí všestranně, bývá zá- Pepina, Šedivec, Plesnivec atp.
Stáj bývá obyčejně buď vy- pracuje, by jej zase po osmi ho- vodem přijat, zapsán do inven- Ke každému koni patřili dva
zděna, nebo vybetonována, dinách na témž místě jiný hor- táře a dostane svoje jméno, kte- lidé: jeden dospělý „koňák“
dveře do ní jsou pro případ po- ník – koňák s odpočinutým ko- ré mu zůstane po celý čas jeho a malý hoch „kluk“. Pod zemí
žáru železné. Podlaha ze dřevě- něm vystřídal.
pobytu v dole a na které si brzo se koním poroučelo jinak než
ných kostek dehtem napuštěJe patrno, že nutno koně pro zvykne.
venku; stačily povely: „Jdi, Stůj
ných, žlaby kamenné, jesle že- práci v dole zvláště vybírat
Starší koně po určité řadě let a Otoč se“ Kůň, jménem Karel,
lezné. Do stáje je zaveden vo- a podrobit důkladné zvěrolé- stávají se již pro práci v dole nechtěl tahat více než deset vodovod k napájení a čištění koní, kařské prohlídce. Ve vysvěd- neschopnými a bývají vytaže- zíků. Jakmile mu koňák řekl:
dále elektrické světlo, jež sví- čení, jež zvěrolékař vydá, jest ni a obyčejně zase svému do- „Jdi!“ a napočítal vozíků jedetí nepřetržitě, v rohu stáje jest uvedeno jméno koně, zdravot- davateli prodány.
náct, nehnul se Karel z místa.
komora pro seno, oves, stěny ní stav, zvláště pak není-li stiPro takového koně nalezne Uměl dobře počítat, vystihl, že
jsou několikráte v roce řádně žen nějakou koňskou neb ji- se však ještě kupec, obyčejně je vozíků více než deset.

Jiný kůň nešel dříve, dokud
mu koňák nesáhl rukou pod
polštář, jako když mu chce pomoci tlačiti. Stalo se, že koňák
nepřišel do práce a na jeho
místo nastoupil jiný. Kůň nezabral, protože koňák neznal
jeho zvyků. Přišli dozorci, bitím nutili jej k poslušnosti, ale
marně – kůň netáhl. I nabídl
se kluk, který znal jeho zvyky,
že bude jezdit sám. Jakmile mu
dal ruku pod polštář, kůň ihned
zabral a jel. Dozorci se tomu divili a šikovný kluk dostal jeden
zlatý odměny.
Kůň Elizar jezdíval chodbami, kde měli horníci pověšeny kabáty. Elizar zastavil všech
deset vozíků (obyčejně se tahalo pod zemí deset vozíků),
utrhal kabátům kapsy a vybral
z nich chleba i tabák. Byl to
mazaný koník. Také „bagoval“.
Když některý horník zažertoval
a řekl: „Tu máš chleba!“ rozběhl se kůň za ním a musil mu
chleba dát.
Kůň Ryzák měl zvláštní zvyk
přimáčknout lidi ke stěně, a tak
si musili dát horníci před ním
pozor.
Kůň Pepina byl tak chytrý,
že bylo-li málo práce a koňák
si zdříml, hodil nohou rozporku od vozíku a utekl do stáje,
jež byla vzdálena skoro kilometr. Cestu ve tmě našel hubou po kolejnici. Když se koňák
proudil, musel pro svého tahouna do stáje.
Šedivec byl velmi zlý kůň.
Musil nosit stále košík, aby
horníky nepokousal. Nesměl
k němu ani krmič z jiného
oddělení. Koňák Jurka, který
s ním jezdil, jednal s ním jako
s dítětem. Sundal mu košík, pohladil ho a kůň byl hned jako
děťátko. Tahal do vrchu těžký
vozík a vděčnost za vlídné zacházení projevoval tím, že se
chytal zuby za pražce, aby náklad vytáhl.
Kobylka Regina nežrala nikdy dříve ovsa, dokud z něho
nevyfrkala všechny šváby, jichž
bývalo na šachtách dost.
Koně, kteří dobře tahali, nedostali se již nikdy ze šachty
na světlo boží, dokud byli zdrávi. Chytrý kůň, jemuž se ve tmě
šachet nelíbilo, netahal; byl několikrát bitím donucován, ale
když to nepomohlo, vyvezli jej
ze šachty.“
Jiří Červenka
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10. října 2021 od 15:00
Prodej vstupenek ONLINE na www.kulturastochov.cz

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

ONLINE prodej vstupenek na www.kulturastochov.cz
Vstupné: 90,-/ Rezervace vstupenek : 724 929 698 nebo email
kulturastochov@seznam.cz předprodej kancelář, pokladna DK/

Stochovské listy 1. července 2021

inzerce

Pohádkový les
sobota 4. září 2021

Start bude od 9:00 do 11:00 od
Domu Kultury na Mírovém
náměstí ve STOCHOVĚ

Vstupné kč
Dospělí 60
Děti 40
do 3 let zdarma
děti do 15 let pouze v doprovodu dospělé osoby

JELÍNEK AUTO
Knovíz 14, tel.: 777 577 718

Pronájem užitkových
a osobních vozů

Mobilní
drcení sutě

www.jelinekauto.cz
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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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MĚSTO STOCHOV MYSLÍ NA VYŽITÍ DĚTÍ
V měsíci květnu jsme rozšířili
prvky na dětském hřišti U Stadionu. Proběhla montáž dvou
trampolín do země o velikosti 1m × 1,5m, jejich nosnost je
130 kg a jsou certifikovány i pro

děti od narození (od 0 do 6 let
v doprovodu dospělé osoby).
Dětské venkovní trampolíny
jsou trvale určeny k rekreační,
zájmové a sportovní činnosti veřejnosti, přednostně mlá-

deže. Trampolíny jsou pro jejich oblíbenost navštěvované
jak jednotlivci, tak i v dopoledních hodinách školními a mateřskými skupinami. Na ostatních dětských hřištích je dosypán písek do pískovišť a jemný
kačírek na dopadové plochy
pod hrací prvky. Hřiště byly vyčištěné a jsou připraveny plně
k provozu.
Žádáme veřejnost: v případě, že se setkáte s poškozováním věcí ve sportovním
areálu, volejte městskou
policii nebo nahlaste závadu přímo ve sportovní hale
na recepci. Děkujeme.

INFORMACE ZE SAMS
LETNÍ VENKOVNÍ SPORTY

Nabízíme Vám pronájem hřiště s umělým trávníkem v areálu ZŠ Stochov. Pronájem hřiště
pro veřejnost je možný ve vyhrazených dnech (po – pá 17.00
– 21.00, so, ne a svátky 10.00 –
21.00 hod.). Hřiště je ve výše
uvedených časech ve správě
Sportovních areálů města Stochov. Rezervaci si můžete domluvit přímo na recepci sportovní haly nebo přes rezervační systém SAMS. Zde Vám
po zaplacení pronájmu za hřiště budou vydány klíče od are-

álu (vratná záloha 200 Kč).
Místní spolky, sportovní oddíly: 100Kč/hod., s osvětlením
150Kč/hod. Veřejnost: 200 Kč/
hod., s osvětlením 250 Kč/hod.
Lze navštívit i venkovní sporty, jako je nohejbal, volejbal či
plážový volejbal. Cena pronájmu nohejbalového a volejbalového hřiště je 150 Kč za hodinu
a celodenní pronájem 600 Kč.
Na měsíc červenec a srpen se
snižuje cena plážového volejbalu na 100,- za hodinu. Neváhejte a pojďte si zahrát.

Odstávka sportovní haly je
naplánována od 5. července
do 18. července.
Dne 26. června 2021 nabývá platnosti obecně závazná
vyhláška schválená zastupitelstvem města Stochov dne 7.
června 2021 o zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně
v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, a kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů. Ta zakazuje pohyb psů v prostorách
Sportovních areálů města Stochova a dětských hřišť ve správě SAMS.
***
NABÍZÍME PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
v 1. patře budovy č. p. 490 ulice U Stadionu ve Stochově. Celková výměra nebytového prostoru 197,6 m2. Více informaci
o pronájmu na stránkách města
Stochov či na facebooku Sportovních areálů města Stochova.
Nabízíme pronájem nebytových prostor v 1.patře budovy č.p. 531, ulice U Stadionu
ve Stochově ( Sportovní hala
města Stochova). Celková výměra nebytového prostoru
36,93m2. Pronájem na dobu
neurčitou od 1.8.2021. Minimální výše nájmu 900 Kč
(za 1m2) za rok.

V prostorách sportovního
areálu, na škvárovém hřišti, se
uskuteční dne 14. srpna od 14
hod. VODÁRNA FEST XVII.
OPEN AIR 2021.
V sobotu 28. srpna od 11hod.

se v prostorách sportovního
areálu uskuteční sraz Veteránů.
Platnost permanentek zakoupených před uzavřením haly
se prodlužuje. Informujte se
na recepci sportovní haly.

Na recepci sportovní haly prodáváme upomínkové předměty města Stochov. S logem města Stochov jsou k dispozici trička
ve velikosti M-XL a nově turistické známky za cenu 40 Kč za kus.
Kromě zmíněných upomínkových věcí si lze zakoupit i cyklo dresy a běžecké dresy. Lze si zakoupit i 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, hygienické potřeby v mini
baleních, cvičící čelenky apod.
Zpracoval Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí SAMS
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KDE SEŽENETE
STOCHOVSKÉ LISTY

Stochovské listy jsou vydávány v nákladu 5 000 ks a seženete je
na těchto místech:

www.prostochov.cz

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.

FOTBALISTÉ SE PŘIPRAVUJÍ

KAMARÁDI, SPOLEK SE PŘEDSTAVUJE

Ačkoli Kamarády většina čtenářů již zná, rádi bychom se
představili těm, kteří o nás ještě neslyšeli.
Jsme nezisková organizace,
která působí na Stochově již
dvacet let. Začalo to pořádáním
akcí pro pár dětí. Z malého občanského sdružení, které otevřelo své první kroužky a pořádalo několik akcí za rok, roz-

kvetl spolek Kamarádi do své
velikosti s 60 akcemi za rok a se
sedmi kroužky. Děkujeme městu Stochov za dlouholetou podporu. Naše motto je jednoduché a výstižné: „Kdo nevykouzlil dítěti úsměv na tváři, jako by
nežil.“ A tohoto motta se držíme. Žijeme pro dětské úsměvy.
Na našich akcích a kroužcích
si všichni užijí spoustu zábavy

a legrace. Snažíme se naplňovat srdce radostí a ukázat dětem
a jejich rodinám, jak smysluplně trávit čas v této uspěchané
době. Těšíme se, až znovu otevřeme kroužky a budeme moci
pořádat všechny akce. Ale i když
jsme zavření, nezahálíme, nyní
se připravujeme na letní prázdniny, kdy plánujeme 3 příměstské tábory, podporované Ev-

ropskou unií. Tábory již máme
naplněné. První turnus nás přivede do světa odvahy, rychlosti
a bystré mysli v Pevnosti Boyard. Druhý turnus děti zavede
do Tajemství lesa mezi skřítky
a lesní víly. V posledním turnusu přijmeme pozvánku do Bradavic a okouzlí nás svět magie.
Těšíme se na vás na našich akcích.
Lucie Gombitová

Konečně jsme se dostali na hřiště a začali trénovat. Jako první
začali po rozvolnění muži a postupně se přidala naše mládežnická mužstva, pro která nadále
sháníme nové hráče. Pro kategorii dorostu ročníky 2007 – 2005,
mladších žáků roč. 2009 – 2010
a nově kategorii přípravky roč.
2016 – 2014. Také jsme odehráli
v domácím prostředí první utkaní po druhé nedokončené covidové sezóně.
V sobotu 12. června sehrál přátelské utkání TJ Baník Stochov
a FC Koleč. Od první minuty se
ukázala chuť si po dlouhé době
zahrát fotbal. Přátelské utkání
skončilo nerozhodně 3:3, střelci: J. Ploch, A. Jurgovski, V. Jirka.
Družstva starších a mladších
žáků pilně trénují a připravují se
na nový start v sezóně 2021/2022,
kdy starší žáci přecházejí do starší kategorie dorostu. Pro ukončení sezóny jsme připravili rozlučkový miniturnaj žáků, který se
konal 26. června.
Také nadále trénujeme s nejmenší kategorií přípravky.
Do všech družstev nabíráme
nové hráče! František Štětina,
TJ Baník Stochov
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SVATOVÁCLAVSKÝ DUB ZE STOCHOVA

JE VE FINÁLE STROMU ROKU
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FOTO NADACE PARTNERSTVÍ / LUCIE MOJŽÍŠOVÁ

100

Do finále 20. ročníku ankety Strom ve vlašimském zámeckém parku měl
95
roku, za kterou stojí Nadace Partner- být kvůli své otevřené jizvě poražen už
75
ství,
postoupila dvanáctka kandidátů v roce 1956. Jeho slabost se však čaze sedmi krajů. Porota letos vybírala sem stala předností a oblíbily si jej nez rekordních sedmasedmdesáti návr- jen děti, ale i lidé napříč všemi genera25
hů. Středočeský kraj bude reprezentovat cemi. V roce 2008 byl zasažen bleskem
5
Svatováclavský
dub ze Stochova. Speci- a přišel o svou košatou korunu. I přes
ální
ocenění Strom hrdina si vysloužil všechny rány osudu však dělá návštěv0
i dub Děda Vševěda z Vlašimi. Oba dva níkům parku radost dál. Dědu Vševěnemine tradiční focení stromů a setkání du nominovala herečka Bára Jánová
s ambasadory v rámci tak zvané „Stro- ve spolupráci s ČSOP Vlašim, Infocenmojízdy“. Letní online hlasování se ote- trem Vlašim, Správou zámeckého parvřelo 21. června na www.stromroku.cz. ku Vlašim s podporou dalších organiSvatováclavský dub ve Stochově zací a 252 jednotlivců.
na Kladensku dle
Tradiční focení
pověsti vysadila
a setkání s ambasakněžna Ludmila
dory v rámci Stroroku 903, když se
mojízdy bylo letos
narodil její prvororozděleno do tří
zený vnuk Václav.
etap. Stromy proByla sice křesťanfesionálně zachykou, ale ctila i staré
tí fotografka Lucie
tradice,
ke kterým
Mojžíšová. Hla100
vysazování strosovat bude mož95
mu na počest nané od 21. června
75
rození
dítěte patdo 12. září.
řilo. Dub prý zaVítězný Strom
lévaly chůvy voroku bude vyhlá25
dou, ve které koušen 22. září v Brně
5
paly
malého Váca získá odborné arlava.
V roce 1887 Svatováclavský dub se dostal až do fi- boristické ošetření
0
byl před strom nále 20. ročníku ankety Strom roku.
od firmy Prostrom
umístěn podstaBohemia. Stejně
vec s pískovcovou sochou sv. Václava, jako předchozí vítězové bude reprezenkterá je na místě k vidění dodnes.
tovat Českou republiku v mezinárodLetošní novinkou je rozšíření Stro- ním kole ankety Evropský strom roku.
mojízdy o setkání s navrhovateli stroFinálová dvanáctka stromů: Zpívamů, kterým byl udělen čestný titul jící lípa (Telecí), Lípa Kapucínka (ZlaStrom hrdina. „Cílem ankety Strom tá Koruna), Strážce Výštice (Olešník),
roku je nejen upozornit na staré a vý- Běleňská lípa (Malšín), Smrk ztepiznamné stromy, ale také na ty, které lý na ulici Ramešova (Brno), Lípa pod
ohrožuje lidská činnost či zdravotní Holým kopcem (Bohdalice), Šmigule
stav. Tyto stromy potřebují nejen péči, (Sivice), Platan javorolistý (Smíchov),
ale i pozornost. V rámci letošního roč- Dolní popovská lípa (Jáchymov), Duníku jsme se tedy rozhodli zařadit tyto bisko valašisko tvrdé (Kozlovice), Nostromy do Stromojízdy a zajistit jim voveská lípa (Nová Ves) a Svatováclavpublicitu, kterou si zaslouží,“ popisu- ský dub (Stochov).
Stromy hrdinové: Javor z Prahy (Staje změny koordinátorka ankety Silvie
Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství. ré město Praha), Děda Vševěda (VlaJedním z takových stromů je i Děda šim), Jasan – Strážce Podkovy (ParduVševěda: až 400 let starý památný dub bice), Lípa Na Podborčí (Ostrava), Kedroňova metasekvoj (Bohumín). - np -
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TJ Baník Stochov, z.s.

přivítá
nové hráče
všech kategorií

www.decroslany.cz
okna@decroslany.cz

www.facebook.com/banikstochov
www.banikstochov.cz
Tel: 739 853 582







OKNA
DVEŘE
VRATA
ROLETY

312 525 978
602 328 704

Z městské rady
 Rada města odvolala Alenu Faůovou z pracovní pozice vedoucí finančního odboru z důvodu odchodu do starobního důchodu a vedoucí finančního
odboru jmenovalo Ing. Libuši Mangovou, a to s účinností od 1. dubna.
 Rada města odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení na pozici Strážník
Městské policie Stochov.
 Rada města odsouhlasila nákup
traktorového návěsu TN CTS 05-32-K,
pro potřeby společnosti Technické služby Stochov dle cenové nabídky od společnosti Gregor a syn, s.r.o. z Tábora,
ve výši 439.230 Kč včetně DPH. - jč -
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STOCHOVSKÉ DĚTI MALOVALY
SVÉ OBLÍBENÉ POHÁDKOVÉ POSTAVY
hodná. Tolik princezen, králů,
vodníků, medvídků, vlků, Karkulek a dalších nejmenovaných
pohádkových postav, to se jen
tak nevidí.
Z 63 zaslaných výtvarných
děl nebylo pro porotu vůbec
jednoduché vybrat a určit vítě-

Z MŠ zvítězila Natálie Freimanová.

ze jednotlivých kategorií. Každý výtvor byl originální. Všechny práce můžete vidět v Městské knihovně, kde budou vystaveny do konce července.
A tady jsou výsledky jednotlivých kategorií: Mateřské školy: 1. Natálie Freima-

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

předvést své malířské umění.
Kromě těchto kategorií se zapojili i žáci speciálních tříd.
Ve středu 26. května byly odbornou porotou vybrány v každé kategorii nejlepší práce. Bylo
to opravdu těžké rozhodování,
dětská tvořivost byla obdivu-

FOTO LIBOR POŠTA

V měsíci dubnu vyhlásila Komise pro mládež a seniory ve spolupráci s Městskou
knihovnou Stochov výtvarnou
soutěž na téma: „Moje oblíbená
pohádková postava“. Ve třech
kategoriích (mateřské školy, 1.
a 2 třídy ZŠ) měli žáci možnost

Z 1. tříd vyhrála Veronika Purmová.

Ze 2. tříd byla první Inna Kosová.

nová, 2. Kristýna Vomastková a 3. Šárka Lukášová. První
třídy: 1. Veronika Purmová,
2. Viktorie Šimová a 3. Eliška
Forštová. Druhé třídy: 1. Inna
Kosová, 2. Dora Fejsáková
a 3. Matěj Kuchta.
Zvláštní ceny poroty za osobitost a nápaditost byly uděleny žákyním Lilianě Benešové
a Magdaléně Musilové.
Autoři vítězných prací obdrželi diplomy a drobné věcné ceny, které jim byly předány
koncem června. Všichni, kteří
se zúčastnili soutěže, si zaslouží velkou pochvalu za přístup
a snahu, se kterou tvořili. Děkujeme všem, kteří nám poslali svá díla. Děkuji i odborné porotkyni Mgr. Dagmar
Gregorové, učitelce výtvarného oboru v ZUŠ Stochov,
za účast na vyhodnocování
nejlepších prací.
Za Komisi pro mládež a seniory Mgr. Marie Peterková
a Vendula Ježilová
za Městskou knihovnu

BĚHEM PANDEMIE MUSELI ZRUŠIT KOLEM DESETI…
ností mít během představení na, jsou pro diváky méně při- přesunuta do jiného termínu,
roušky. Myslím, že toto divá- jatelné. Věříme, že od 1. září si a jak to umělci „brali“?
Dohoda s produkčními dici přijímali celkem dobře. Ur- lidé budou moci užít kulturu se
vadel byla skvělá. Každý situčitě to nebyla tak přísná opat- vším všudy.
zz Jak probíhala jednání aci chápal, respektoval vládní
ření oproti opatření, která jsou
nyní. Setkáváme se s názory s umělci, kterým musela být opatření a my jsme se snažili
pravidelných diváků, že teď, nějaká akce zrušena nebo domluvit nové náhradní termíny. Dlouhoza podmínek, které jsou
letá spolupránastavené, kulturu zace se vyplatila
tím, bohužel, podporoa nyní se všichvat nebudou. Odehrani již těší, že
ná představení byla již
si opět zahradelší dobu vyprodaná,
jí. Jediným proa tak návštěvnost byla
blémem je to,
zaručena. Ale i přesto
že někteří herpár diváků akci z obaci jsou na delší
vy nákazy nenavštívilo.
zz Jaké opatření bylo
dobu tolik vyz Vašeho pohledu pro
tíženi, že nový
návštěvníky akcí nejtermín se hledá
více nepříjemné, odrasložitě.
zující, a co bylo nejvízz P r o s t o ce nepříjemné pro vás?
ry DK Stochov
Jak jsem již odpovídazely rok téměř
p r á z d n o to u .
la, my jsme měli pouze
povinnost nošení rouJak jste tohošek, desinfekce, rozestuto času využili
pů, a to diváci respektonapříklad pro
vali. Jediné, co jim vadipřípadnou relo, a ne málo, byl zákaz
konstrukci či
konzumace jakéhokoúpravu těchto
Dne 19. září 2020 se DK Stochov konala poslední
liv občerstvení v proprostor?
velká akce – koncert dívčí skupiny Lollipopz. Všichstorách kulturního zaBohužel, reni diváci museli mít roušky, v říjnu byl dům kultuřízení. Nynější opatření,
konstrukce prory již uzavřen.
která máme od 1. červstor v DK nebyFOTO MARIE BENEŠOVÁ

Dokončení ze strany 11
Naplánovaných akcí bylo přibližně kolem deseti. Jednalo se
z větší části o divadelní představení a tři koncerty. Tyto akce
přesouváme již přes rok, a pokud to situace dovolí, odehrají
se všechny v druhé polovině letošního roku. Jednou z nejvíce
očekávaných akcí je divadelní
představení Líbánky na Jadranu, na které jsme čekali od roku
2018 a v roce 2019 jsme dostali termín na květen 2020. Kulturní dům ale byl v březnu 2020
uzavřen. Náhradní termín byl
stanoven na únor 2021, a jak
víme, představení nebylo možné do dnešních dnů odehrát.
Nyní jednáme s divadlem
o dalším náhradním termínu,
který bude pravděpodobně až
začátkem příštího roku. Tímto bych chtěla poděkovat divákům, že si ponechali vstupenky
nejenom na tuto akci a trpělivě
čekají, až se akce uskuteční. Vážíme si toho.
zz Jaká byla účast na akcích,
které se mohly konat, a jak podle Vás lidé přijímali poměrně přísná opatření proti šíření koronaviru?
V září a části října, kdy jsme
měli několik akcí, bylo povin-

la z finančních důvodů a náhlé pandemické situace možná,
a to je škoda. Skoro rok bylo
zavřeno, což byla skvělá příležitost k nějaké rekonstrukci,
a pak se mohlo otevřít s plnou
parádou v novém kabátu. Pevně věříme, že projekt na rekonstrukci, který je vypracován, se
v dalších letech uskuteční. Jedinou novinkou je zajištění vstupenkového prodejního systému, za což jsme velice rádi.
zz Co bylo v tomto období
pro Vás osobně nejtěžší?
Když se dům kultury zavřel,
popravdě jsem byla ráda, že si
chvilku odpočineme od toho
šíleného tempa, kterým to táhneme společně s panem Barochem už minimálně 15 let. Každá akce vyprodaná, volna minimálně. Po opětovném zavření kultury v říjnu mi během
vánočních svátků došlo, jak
moc mi chybí kontakt s lidmi, jak smutné jsou opuštěné
prostory kulturáku. A otevření bylo v nedohlednu. Těžké
bylo znovu přeorganizovat pořady a nyní je ještě těžší navázat
kontakt s divákem a dosáhnout
opět velké návštěvnosti. Každopádně jsme rádi, že kultura se
opět rozjíždí.
Libor Pošta
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1. místo v kategorii Sport
získal Josef Tůma ze 6. B.

aktuality

V kategorii Mazlíčci zvítězila Andrea Jirků, 2.A.
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Kategorii Moje místo vyhrál Martin Lukšovský, 8.B.

ŽÁCI ZŠ STOCHOV USPOŘÁDALI

VLASTNÍ FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

Děti ze základní školy ve Stochově po roce distanční výuky ožily díky vlastní akci – nápadu jejich spolužáků z Rady
žáků. Ti dokázali v květnu uspořádat soutěž a přichystat výstavu fotografií.
Děti vytvářely soutěžní fotografie ve čtyřech kategoriích.
Hlasovali sami žáci a ocenili tak
své kamarády. Rada žáků jsou
zvolení zástupci žáků tříd dru-

hého stupně naší školy, kteří se
pravidelně schází, aby vymýšleli, jak zlepšit svou školu, předkládali návrhy svých spolužáků a vymýšleli aktivity pro své

V kategorii Jídlo obsadila 2. místo
Michaela Majchráková, 5.B

kamarády tak, aby byla ve škole
stále lepší atmosféra a aby škola
nebyla jen učení. Vloni se Rada
žáků rodila. Učila se pracovat,
díky vlastní soutěži má své logo
a navrhla vybudovat nový školní klub ze staré knihovny a celý
projekt také zrealizovala. Letos
se schází online, a přesto zvládla
zorganizovat soutěž a výstavu.

Zajímavé foto v kategorii Mazlíčci pořídila i Nela Nováková ze 7. B, která skončila na třetím místě.

A jak soutěž dopadla?
Kategorie Moje místo: 1.
místo Martin Lukšovský, 8.B,
2. místo Týna Valentová, 6.A
a 3 místo Nela Nováková, 7.B
Kategorie Jídlo: 1. místo
Martin Lukšovský, 8.B, 2. místo Michaela Majchráková, 5.B
a 3. místo Eliška Semanová, 6.B
Kategorie Mazlíček: 1. mís-

to Andrea Jirků, 2.A, 2. místo
Kateřina Jupová, 7.A a 3. místo
Nela Nováková, 7.B a Týna Valentová, 6.A (stejný počet získaných bodů)
Kategorie Sport: 1. místo
Josef Tůma, 6.B, 2. místo Týna
Valentová, 6.A a 3. místo Gabriela Vránová, 5.B
Ludmila Beznosková

Žákyně Týna Valentová a členky Rady žáků při předávání cen.

NA STOCHOVSKÉ…
BYLA DOKONČENA OPRAVA VSTUPENKU
ně hodinu, vozidla pak odjížDokončení ze str. 11
� V s r p n u p r o b ě h - dí na koupaliště Bucek, kde
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ne na sportovních areálech bude pokračovat hlavní pro-

Město Stochov
objednalo opravu
veřejného prostranství za domem s pečovatelskou službou. Stavební práce byly v minulých
dnech dokončeny
a na místě budou
v nejbližší době doosazeny ještě nové
LED lampy veřejného osvětlení. „Bohužel jsou dodací lhůty některých
prvků delší především v souvislosti
s epidemií,“ upřesnil starosta Roman
Foršt
- jč -

ve Stochově sraz auto moto
veteránů. Kolik majitelů krásných starých vozidel se na takovouto akci obvykle přijede
a na co všechno se mohou její
účastníci těšit?
Ano, původně měla akce proběhnout na sportovních areálech, ale nakonec jsme se rozhodli s vedením města tuto
přesunout též na Mírové náměstí, a to kvůli technickým
podmínkám a méně obtížném
vjezdu na plochu. Diváci a zájemci o tyto krásné stroje se
mohou těšit až na 200 vozidel. Proběhne zde také krátký
program, o který se postarají
Železný Zekon a Srtong man.
Akce zde bude trvat přibliž-

gram. Akce se koná pod záštitou města Stochov a pana starosty Ing. Romana Foršta. Je to
už čtvrtý ročník tohoto setkání auto moto veteránů a máme
radost, že letos jsme též spolupořadateli a podařilo se v rámci
spanilé jízdy dostat vozy k nám.
zz A předpokládám, že se
bude konat i tradiční soutěž
v mažoretkovém sportu...
A n o, p e v n ě v ě ř í m , ž e
po všech nesnadných jednání
a přehazování termínů sportovní hala Stochov opět ožije
další soutěží v mažoretkovém
sportu, a to 19. září. Tato akce
má u nás dlouholetou tradici a je vždy bohatě navštívena.
Libor Pošta
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ŽÁCI PRVNÍ TŘÍDY BYLI PASOVÁNI NA ČTENÁŘE
Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci nemohla naše
Komise pro mládež a seniory fungovat tak, jak jsme si představovali a měli v plánu. V květnu se situace zlepšila natolik,
že opět začínáme pracovat a realizovat akce. Začínáme roznášet dodatečně balíčky oslavencům, kteří měli jubilea i koncem minulého roku, neboť nouzový stav nám to nedovoloval.
Nemohli jsme potěšit ani občany starší devadesáti let, to ale
teď pomalu napravujeme. Totéž platí i o vítání občánků, neboť v roce 2020 bylo pouze jednou v měsíci lednu. Takže nyní
vítáme mezi občany Stochova i děti narozené v loňském roce
i koncem roku 2019. Od 26. května a každou další středu až
do konce června bude probíhat v obřadní síni MÚ Stochov
tato společenská událost.
V úterý 3. června proběhlo
v altánu areálu základní školy
pasování žáčků 1.B třídy s třídní učitelkou Mgr. Renatou Tůmovou na čtenáře. Akci připravuje a zajišťuje každoročně
Komise pro mládež a seniory
ve spolupráci s Městskou knihovnou, městem Stochov a ZŠ
Stochov.
Tuto slavnostní událost si
nenechali kromě rodičů ujít
ani vzácní hosté. Dorazila
paní ředitelka základní školy PhDr. Lenka Mazuchová,
MBA a pan starosta Ing. Roman Foršt. Po krátkých projevech hostů přečetla jedna
z písmenkových královen čtenářský slib: „Slib, že se budeš
vždy chovat jako rytíř řádu
čtenářského, budeš knížky
opatrovat jako nejvzácnější
poklady, budeš je mít rád, budeš se k nim chovat opatrně
a s úctou“ a žáci sborově pravili „Tak slibujeme“.

Dále pokračovala písmenková královna, která pravila:
„Ve jménu pohádek, románů
a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny
spisovatele, knihovníky a učitele, Vás nyní všechny pasujeme na čtenáře“. A potom už vše
vypuklo. Žáci přečetli postupně
jeden po druhém krátký text,
aby přítomným dokázali, jak
dobře zvládli čtenářské dovednosti. Všichni žáci prokázali
vysokou úroveň čtení, a tudíž
mohou být pasováni na čtenáře. Jedna písmenková královna
každého pasovala opravdovým
mečem na čtenáře a od druhé královny obdrželi zdarma
průkazku do knihovny na jeden rok, pamětní list čtenáře
a od města první vlastní knihu
„Ferda Mravenec“ od Ondřeje Sekory. Žáci také předvedli rodičům a přítomným krátký kulturní program a na úplném závěru byla vyhodnocena

výtvarná soutěž, které se „prvňáci“ zúčastnili. Diplomem
a drobnými věcnými cenami
byla za druhé místo odměněna Viktorie Šimová.
O týden později dne 10. června proběhla stejná akce podru-

tu a následné pasování na čtenáře. Rodiče se mohli pyšnit
skvělými čtenářskými výkony svých ratolestí. V úplném
závěru jsme odměnili vítězku
výtvarné soutěže v kategorii
prvních tříd Veroniku Purmo-

Městská policie
Dne 3. června proběhlo pasování žáků 1. třídy na čtenáře.
hé. Tentokráte to byla třída 1.
A s třídní učitelkou Mgr. Ludmilou Beznoskovou. Nechyběl ani tentokrát pan starosta Ing. Roman Foršt, školu
zastupovala paní zástupkyně
Mgr. Hana Doušová. Scénář
byl podobný jako před týdnem.
Přivítání rodičů a všech přítomných, krátká úvodní slova
hostů. Vrcholem bylo čtení tex-

vou a bronzovou Elišku Forštovou. Malé výtvarnice obdržely
diplomy a drobné ceny. Článek o výtvarné soutěži najdete na jiném místě v novinách.
Musím žáky prvních tříd
pochválit za odvahu, překonání trémy a hlavně za to, jak se
za krátkou dobu pobytu ve škole vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci naučili číst

MODERNÍ TECHNOLOGIE POMÁHAJÍ

V CHARITATIVNÍCH PROJEKTECH
O nových technologiích se
mluví často a v různých souvislostech, málokdy se však
dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, jako
je tomu například v projektu
KLOKTEX.

Co je to projekt
KlokTex?
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé.
Jde o charitativní a ekologický
projekt, který podporuje především Fond ohrožených dětí
Klokánek. Po celé České republice jsou rozmístěné kontejnery
s logem klokánka na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení a obuvi. Odevzdáním takovýchto oděvů, obuvi,
textilu, ale i hraček do těchto
kontejnerů se jejich dárci přímo podílí na pomoci jak mate-

riální, tak hlavně finanční. Více
na www.KlokTex.cz.
„Projekt byl spuštěn s cílem
pomoci těm, kteří naši pomoc
potřebují. Díky všem dárcům
oblečení a obuvi jsme v rámci projektu finančně podpořili
charitativní organizace částkou

a nebáli se své čtenářské umění
prodat před tak velkým publikem. Velký dík patří i Vám rodičům, kteří jste s nimi doma
pravidelně trénovali a četli. Nemohu zapomenout poděkovat
paní učitelkám, které mají velký podíl na kvalitě čtení. Děkuji
touto cestou ještě jednou všem,
kteří se na pasování podíleli
a to Městu Stochov, písmenkovým královnám (pracovnice
Městské knihovny ve Stochově) a základní škole. Velmi nás
potěšilo, že podle Vašich odpovědí na otázku, kolik z Vás už
přečetlo nějakou knihu, kladně
reagovalo hodně žáků. Přejeme
žákům prvních tříd, aby si čtení oblíbili, četli s chutí, zájmem
a radostí, protože nám pomáhá
rozvíjet slovní zásobu, představivost, fantazii a získávat nové
znalosti.
Marie Peterková

navyšovat.“ říká Ing. Pavlína V rámci projektu se musí velKlementová, jednatelka spo- mi efektivně řešit provoz celélečnosti.
ho systému, jejich výrobu, svoz
a třídění odevzdaného textilu
Efektivita klíčem
a obuvi, aby náklady s tím spok podpoře
jené, nepřevýšily přínosy celéProjekt KlokTex zahrnuje ho projektu.
stovky kontejnerů rozmístěJednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného textilu a obuvi. Optimální plánování svozů s ohledem jak na rozmístění kontejnerů, tak zejména na jejich
naplnění, tak zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu
a má přímý dopad do nákladů projektu.
Vedení projektu KlokTex si
pro řešení optimalizace svozů
vybralo společnost Sensority,
s.r.o. Díky této spolupráci se oppřevyšující 3 miliony korun. ných po celé České republice. timalizují náklady svozu a také
Tuto pomoc se budeme i přes Město Stochov se do projektu se přispívá ke snížení emisí díky
nelehké období snažit nadále pomoci zapojilo již před lety. chytré logistice.
-r-

 Dne 5. května pátrali
strážníci spolu s PČR po ženě,
která se dle oznámení měla pohybovat na dálnici a ohrožovat
tím bezpečnost silničního provozu. Žena byla nalezena zmatená na nedalekém poli. Byla
přivolána RZS.
 Dne 10. května přijali
strážníci oznámení na střelbu
v ul. S. K. Neumanna. Na místo dorazili spolu s PČR. Několik svědků střelbu na místě potvrdilo také, byly tam nalezeny
nábojnice. Věc si převzala PČR,
po střelci pátrá.
 Dne 10. května přijali
strážníci oznámení od několika dětí, že našli v Honicích
u vodní nádrže injekční stříkačku a bílý prášek. Děti hlídce sdělily, že dalších několik
stříkaček se nachází nedaleko
v neobydleném objektu. Hlídka v objektu nalezla dalších asi
30 injekčních stříkaček. Objekt
posléze zabezpečila a kontaktovala majitele objektu.
 Dne 15. května bylo MP
oznámeno, že na parkovišti
vedle MěÚ stojí vozidlo, které
je otevřené a má v zámku klíče. Strážníci majitele dohledali, ten si vozidlo zkontroloval
a zabezpečil.
 Dne 22. května byli strážníci spolu s PČR přivoláni
do ul. Hornická, kde se mělo
vzájemně napadat několik
osob. Příjezdem obou hlídek
na místo se situace uklidnila.
Bylo zjištěno, že všichni aktéři
potyčky jsou v podnapilém stavu. Věc si převzala PČR.- mp -
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CO VZNIKNE ZA AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU NA SLOVANCE?

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Obec Tuchlovice bude poža- za zastávkou, aby vše odpovíDne 25. ledna došlo ke zřícení jedné z řady nepovolených
opěrných zdí na Slovance, postavených na hranici obecní- dovat prokázání funkčnosti od- dalo původnímu stavu.“
-lpho pozemku parc. č. 2260/3 v k.ú. Tuchlovice, a sesunutí sva- vodňovacích drenáží/strouhy
hu a stavebního materiálu na autobusovou zastávku a obecní
chodník. Koncem ledna zahájil stavební úřad řízení na odstranění stavby s dotčenými vlastníky nemovitostí.
parc. č. 2260/3 v k.ú. Tuchlovice, a zároveň nařídil vlastníkovi pozemku parc. č. 2266/4 provedení takových opatření, aby
bylo zabráněno dalšímu sesouvání svahu na obecní pozemky.
V únoru a březnu podali
vlastníci žádosti na dodatečné schválení stavby, k čemuž
stavební úřad vydal usnesení.
Vše je v současnosti v procesu,
a jeden vlastník již dostal rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.

MOBILNÍ RADAR NEPROŠEL
Starosta města předložil Radě
města návrh na pořízení mobilního radaru pro Městskou policii Stochov. Dle vyjádření Jiřího
Vrbického, vedoucího strážníka Městské policie Stochov, se
uhrazené pokuty na místě, při
měření vozidel, stávají příjmem
rozpočtu města Stochov. V případě předání uložené pokuty
k následnému správnímu řízení se již jedná o příjem města Kladna, které je oprávněno
prostřednictvím Magistrátu

Kladno tyto pokuty projednávat, ukládat a vymáhat. Nicméně pořízení by zvýšilo bezpečnost na komunikacích v k.ú.
Stochov. Provádět měření by
bylo vhodné např. na Slovance
(silnice č. 606), v ul. Osvobození, v ul. Švermova, na dálnici E48 (úsek v katastru Stochova), v Čelechovicích v ul. Stochovská a v ul. Čelechovická aj.
Rada města po projednání pořízení mobilního radaru neodsouhlasila.
- jč -

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
Městská policie
Tel.: 312 651 658

Takto vypadala zastávka na Slovance koncem června.

VE STOCHOVĚ BUDE STÁT

REPLIKA TĚŽEBNÍ VĚŽE

Město Stochov zahájilo přípravné práce ohledně realizace repliky těžební věže. Vedoucí odboru investic a majetku Daniel Skrčený v minulých
dnech předložil Radě města návrh na provedení repliky těžební věže, a to za těchto
podmínek:
Těžební věž bude umístěna v prostoru veřejné zeleně
před BD bl. 99, Stochov; přístupové chodníky, včetně plo-

chy pro repliku, budou provedeny z mlatu; v prostoru budou osazeny dvě lavičky; čistá
výška věže bude do 4 m; odbor
investic a majetku zajistí cenovou nabídku na projektovou
dokumentaci, včetně rozpočtu
na realizaci repliky věže.
Rada města po projednání
s tímto souhlasila a odsouhlasila zařazení zhotovení repliky
těžební věže do příprav rozpočtu 2022.
- jč -

FOTO LIBOR POŠTA

To, jak se ke zřícení opěrné
zdi, nacházející se na hranici
pozemku v katastru obce Tuchlovice, postavilo vedení této
obce, a kam se tato věc do dnešních dnů posunula, mně sdělil
starosta Tuchlovic Jaroslav Pošta: „Dne 4. února z důvodu bezpečnosti provozu stavby obecního chodníku obec Tuchlovice
požadovala, aby stavební úřad
nařídil odstranění nepovolené
stavby opěrné zdi, postavené
na hranici obecního pozemku

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

Hasičský záchranný sbor
Tísňová volání: 150
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

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
Dětský lékař:
MUDr. Vladimír Volf
Tel: 774 803 773
Gynekologická ordinace
Bude otevřena v letních měsících

VODOROVNĚ: A. Napodobenina; stavební dílec; bod v džudu. – B. Začátek tajenky; tady tu. – C. Předložka; padat k zemi;
čtverečný nerost. – D. Nauka; značka hliníku; domácké ženské
jméno; jižní plody. – E. Nespisovný útvar jazyka; rod mravenců;
zájmeno ukazovací; přítel Mohameda. – F. Ital; škrábati; mravenec (angl.). – G. Zdolat chůzí; konec tajenky. H. Poděkování;
významná ulice Moskvy; větrovka.
SVISLE: 1. Ruské město; pocit hanby. – 2. Toto; střed tajenky.
– 3. Franc. ulice; známý český lobbista. – 4. Atleticko–fotbalový klub; ženy stejného jména. – 5. Druh antilopy; průsvitná tkanina. – 6. Genetický základ znaku; seveřan. – 7. Psát (dětsky);
opak líce. – 8. Jméno herce Aidy; náš trumpetista. – 9. Vlákno;
téci po kapkách. – 10. Malý Eduard; planetka. – 11. Propůjčené
pozemky; sídlo v Bolívii. – 12. Překlad bible; identifikační číslo
osoby. – 13. Ruský prezident; angl. vzduch. – 14. Rodák z pootaví; předložka. – 15. Části hlav; setkání.
Tajenka z minulé křížovky: Síla milionu je v nulách.

Dědo, říkal jsi přece, že by sis rád skočil na panáka...

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
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

Vyzkoušel jsem Šejkspíra, Balzaka, Dostojevskýho, Čapka, Seneku, Štajnbeka, Jiráska,... žádnej se však vaší sekaný nevyrovná!

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