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Zdarma

VEDENÍ STOCHOVA NA LETOŠNÍ ROK
Na Stochově se v minulém roce a i v letech předešlých realizovala řada úspěšných projektů. A to i přes značné komplikace
způsobené koronavirovou pandemií. Nejen o tom jsem hovořil přímo se starostou Stochova Romanem Forštem.

FOTO LIBOR POŠTA

 Jak byste zhodnotil uplyNa konci minulého roku
nulý rok na stochovské rad- jsme si říkali, že v takové situanici?
ci se už snad letos nacházet nebudeme, ale
letošní rok
byl prakticky stejný
a v některých aspektech i horší, než rok
2020.
 V čem
byl horší?
Podle mě
v t om , ž e
Nových chodníků na druhé straně ulice Osvobopandemie
zení se její obyvatelé letos určitě dočkají.
koronavi-

ru způsobila určitý odliv peněz, který se naplno projevil
až v průběhu letošního roku.
Takže během minulého roku
jsme museli několikrát přehodnocovat to, jaké investice můžeme ještě zvládnout,
jak některé projekty pozastavit a připravit je na další, následné období.
 Proto bych se chtěl zeptat, jak je na tom město finančně a jak je narýsován jeho
rozpočet na příští rok?
Troufnu si tvrdit, že jsme
na tom výrazně lépe, než řada
měst a obcí v našem regionu.
Je to dáno tím, že představitelům koalice, kteří v čele města
„figurují“ již sedm let, se podařilo v rezervním fondu naspořit nějakých 90 milionů korun.
Ale, bohužel, vzhledem k na-

FOTO LIBOR POŠTA

PŘIPRAVUJE REALIZACI PĚTI VELKÝCH PROJEKTŮ

Tento velký bytový dům v majetku města bude zateplen již
v letošním roce.
stalé, výše uvedené situaci, abychom zajistili řádný chod města a neohrozili stěžejní investice pro rok 2022, jsme byli nuceni z té devadesátimilionové
rezervy 56 milionů Kč „zapojit“ do rozpočtu na tento rok.

 Odkud, z jakých finančních položek, covid odčerpal
městu nejvíce financí?
Covid nám jednak výrazně odčerpal daňové příjmy,
daňové výnosy, a potom je
Dokončení na straně 10

NOVOU RESTAURACI CHCE HONZA OTEVŘÍT

NA ZAČÁTKU LÉTA LETOŠNÍHO ROKU

FOTO LIBOR POŠTA

Ne, opravdu jsem se s nikým
neradil a vše jsem si nastudoval na internetu. A pak jsem si
vše i sám zhotovil.
 Původně jsi uvažoval
o tom, že restauraci otevřete
někdy zjara, ale vše nasvědčuje tomu, že to bude o něco
 Vidím, Honzo, že od léta různého technického zaříze- později.
jsi, co se týče rekonstrukce ní a rozvodů.
Ano, práce nejdou tak rychle,
prostor budoucí rejak jsem si půstaurace, zase o krok
vodně myslel.
dále a že vše je zhotoTeď ale není
veno velmi precizně.
kam spěchat,
A že zvládáš i instalaprotože provoci technického zařízezovatelé hosní, různých přístrojů,
pod, mezi něž
rozvodů atd. Kdo Tě
patří i někteří
v tomto radí, pomáhá?
moji kamaráNikdo, všechno si dědi, kvůli dallám sám.
ší vlně koro Neříkej, že jsi
navirové pannepotřeboval nějaké
demie pláčou
rady od lidí, kteří se
a myslím si, že
Hosté se budou moci usadit i na zahrádce.
zabývají instalacemi
budou plakat

ještě i na jaře.
Takže naši restauraci otevřeme až poté,
co nás přestane koronavirus trápit a já
dokončím
veškeré práce
v nové restauraci a jejím zázemí. A to by
mohlo být někdy na začát- Honza: „Do interiéru nové restaurace již stěku léta letoš- hujeme nové vybavení, nový nábytek.“
ního roku.
 Na naší poslední schůz- del z obou kuchyní bude velmi
ce jsi mě ubezpečil v tom, že dobrá, a věřím, že každý host
budete připravovat jídla jak bude u nás spokojen.
 Doufám, že ten, kdo
z asijské kuchyně, tak i z té
u Vás pozře něco z české
české. Platí to stále?
Ano, naše rozhodnutí, že bu- kuchyně, si pak pochutná
deme vařit jak asijské pokrmy, a na dobrém pivu.
Jasně, bez piva by to nešlo.
tak i klasická česká jídla, je pevLibor Pošta
né. A myslím si, že nabídka jíFOTO LIBOR POŠTA

Jak pokračuje rekonstrukce prostor bývalé hornické putyky na Stochově, v čp. 118, vedle budovy městského úřadu, kde
by měla být otevřena zcela nová restaurace? To jsem se snažil
zjistit od Trinh Ngoc Lama, který pochází z vietnamské Hanoje a který by chtěl novou restauraci otevřít již v průběhu
tohoto roku. Na Stochově ho všichni oslovují Honzo, a ani já
jsem z této řekněme komunikační zvyklosti nijak nevybočil.
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Hasiči v akci
Průřez událostmi stochovských hasičů za měsíc říjen
a listopad.
 V těchto měsících vyjížděli
stochovští profesionálové celkem
k 63 událostem. Šlo o 7 dopravních nehod, 14 požárů, 24 technických pomocí, 6 úniků nebezpečných látek, 7 záchran osob
nebo zvířat a 5 planých poplachů.
 Dne 1. října byl ohlášen požár chatky v chatové osadě Sýkořice. Dle prvotních informací
měla být v objektu jedna osoba.
I přes rychlý zásah povolaných
jednotek – HZS Stochov a Rakovník a SDH Roztoky a Sýkořice, se nepodařilo osobu zachránit. Při příjezdu prvních jednotek byla menší chata požárem
zcela zasažena. Na vyšetřování
příčiny požáru byl povolán i speciálně vycvičený pes, který umí
najít látky urychlující hoření.
 Druhý závažný požár byl
ohlášen pozornou občankou
města Stochov přímo na stochovskou stanici. V těsném
sousedství hasičské stanice
Stochov došlo k zahoření v kuchyni bytového domu. Ze zasaženého bytu byly zachráněny dvě osoby. Kromě stochovských profesionálních hasičů
byli k události povolání také
profesionální hasiči z Kladna
s cisternovou automobilovou
stříkačkou a výškovou technikou a dobrovolní hasiči z obcí
Lány, Rynholec a Nové Strašecí.
 K závažné dopravní nehodě vyjížděli stochovští profesionálové společně se svými profesionálními kolegy ze Slaného ve čtvrtek 14. října k čerpací stanici ve Smečně. Zde došlo
k čelnímu střetu dvou vozidel,
ve kterých cestovali pouze řidiči. Jednotky na místě poskytly předlékařskou první pomoc
a po příjezdu zdravotnické záchranné služby pomáhali následně s ošetřováním raněných.
Jeden z řidičů byl do nemocnice
transportován vrtulníkem letecké záchranné služby. Druhý byl
přepraven k vyšetření do kladenské nemocnice sanitkou.
 Nejrušnější den tohoto
období byl 21. říjen, kdy naše
území bylo zasaženo velice silným větrem. Stochovská jednotka byla na tento den posílena o tři hasiče, kteří byli povoláni do směny jako posily.
Od půl deváté do šesté hodiny večerní se zasahovalo celkem u patnácti událostí. Jednalo se převážně o poničené střešní krytiny, popadané

Dokončení na straně 6
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PTALI JSME SE NA ULICI

JAK JSTE PROŽILI MINULÝ ROK A CO ČEKÁTE OD NOVÉHO ROKU?
Tomáš Pieter,
43 let, zaměstnanec
strojírenské firmy
No, nebyl to žádný zázrak,
protože
jsem si při
práci na zahradě zlomil nohu,
spadl jsem
ze stromu,
a marodil
jsem s tím půl roku. A i kdybych si nezpůsobil ten úraz,
tak by tento rok stejně za moc
nestál.
zz Z jakého důvodu?
Můj život je v posledních letech takový neslaný, nemastný, a poslední rok nebyl v tomto výjimkou. Ale předtím, než
jsem nastoupil do jedné strojírenské firmy, jsem dělal kuchaře, vařil jsem pro takové řekněme lepší podniky, a to mě velmi bavilo.
zz Proč jste se kuchařské
profesi nevěnoval i nadále?
Tohle zaměstnání pro mě
přestalo mít smysl, protože
budoucnost řady restaurací je
velmi nejistá a já netuším, co
naše „vykutálená“ vláda bude
dále dělat.
zz Jaké je Vaše přání do nového roku?
Já si přeji, aby naše vláda byla
rozumná a začala se k lidem
chovat slušně.
Robert Seman,
47 let, zedník
No, bylo
to „úžasné“.
O p e rov a li mně čelist a přišel
jsem o kus
jazyka.
zz Co se
Vám stalo?
Já jsem se rozhodl, že si nechám udělat nové zuby a krátce po vytrhání starých zubů se
mně na spodní čelisti a i na jazyku objevilo mnoho zhoubných nádorů. Takže mně vyměnili celou čelist, od ucha
k uchu, a vzali asi třetinu jazyka. Aby mně mohli provést takovou operaci, museli mně vzít
docela velký štěp z nohy.
zz Z čeho, z jakého materiálu, je Vaše nová čelist?
Přesně nevím, ale je to nějaký tvrzený plast.
zz Jak se Vám žije s takovým
implantátem?
To víte, není to žádný zázrak,

ale musím si zvyknout. Ale
snad to bude dobré, na poslední kontrole to bylo čisté.
zz Ptát se Vás, co byste si
přál do nového roku, je asi
zbytečné...
Přál bych si, aby nejen mně,
ale i manželce a dětem, sloužilo zdraví. A víc asi nepotřebujeme.
Jana Štulíková,
59 let, invalidní
důchodkyně
Minulý
rok se mi
moc nelíbil,
neprožila
jsem ho dle
mých představ.
zz C
o
bylo hlavní příčinou toho
z Vašeho pohledu špatného roku?
Kvůli covidu se začalo všechno docela dost zdražovat,
a když zaplatím bydlení – nájemné, tak na další životní potřeby mně už moc peněz nezbývá. Zatím to sice z mého důchodu nějak „utáhnu“, ale pokud to
zdražování bude dále pokračovat, tak nevím, co si počnu.
zz Takže si myslíte, že nejen Vy, ale i řada lidí v podobné situaci se letos může potýkat i s existenčními problémy?
Já bych řekla, že někteří lidé
se budou potýkat přímo s chudobou.
zz Takže do tohoto roku
vstupujete s obavami?
Ano, mám obavu nejen
o sebe, ale třeba i o mladé rodiny s dětmi, protože když nebudou mít více zaměstnání,
tak opravdu nevím, kde na to
všechno budou brát.
Michaela Věcovská,
37 let, momentálně
bez práce
Docela
dobře, a ten
c ov i d m ě
nějak moc
neomezoval. A aby
tomu bylo
tak i nadále, nechala jsem se, stejně jako
můj manžel, naočkovat. A teď
uvažuji o tom, že nechám naočkovat i děti.
zz Jak vidíte tento rok?
Bude stejný?
Ano, já si myslím, že to bude
stejné. Že se nic nezmění.

Leo Janeček,
34 let, zahradník
Já j s e m
strávil poměrně dost
času v práci, takže
m ě c ov i d
až tak moc
neomezoval. To, že jsem nemohl jít občas do kina, divadla nebo za jinou kulturou, mně samozřejmě vadilo, ale co se dalo dělat,
když covid tu byl stále s námi,
pořád tu je a jen tak se ho asi
nezbavíme.
zz S jakými nadějemi vyhlížíte do tohoto roku?
Byl bych samozřejmě velmi
rád, kdybychom se toho covidu zbavili, ale myslím si, že se
tak nestane a že tento virus nás
bude doprovázet i nadále.
zz To asi ano, ale nemusel
by nám tak výrazně znepříjemňovat život.
To určitě, a já bych byl strašně rád, kdyby se lidé nechávali více očkovat. Je to ale těžké,
protože nutit k tomu nikoho
nemůžete.

lidi, jak se lidé kvůli tomu hádají a urážejí na sociálních sítích.
zz Vy jste očkovaná?
Jsem, ale určitě to není všelék, a myslím si, že když ti očkovaní se chovají nezodpovědně a myslí si, že si mohou dovolit úplně všechno, tak covid
roznášejí možná více, než ti neočkovaní!
zz S jakými nadějemi vstupujete do tohoto roku?
Strašně bych si přála, abychom už konečně žili v nějakém normálním světě, ale mám
obavy, že si budeme muset ještě počkat.

Daniel Cigr,
45 let, soukromý
podnikatel
Prožil
jsem ho
úplně normálně a to,
co se okolo nás děje,
myslím tím
koronavirovou pandemii, se snažím
brát s nějakým rozumným nadhledem. Samozřejmě, že tato
pandemie ovlivnila život kaPamela Picová
ždého z nás, ale já se snažím
s dětmi,
tomu nepodléhat a nebrat to
25 let, na MD
příliš tragicky.
zz A co se podle Vás bude
dít v tomto roce?
Já jsem od přírody optimista, takže i když nás postihne
cokoliv, včetně další vlny koronavirové pandemie, nebo
nějaké ekonomické krize, tak
se s tím budu muset nějak vyrovnat a dělat vše pro to, aby
mě to zasáhlo co nejméně. Jinými slovy, ten, kdo bude optimista a bude chtít něco dělat,
to možná i bez větších problémů překlene, a ten, kdo bude
všemu stále podléhat a nebuVzhledem k tomu, že nebyla de nic dělat, skončí asi špatně.
úplně všechna zařízení pro děti,
například školky, různá dětská Denisa Vorbachová,
centra, bazény atp., zavřená, se 38 let, na mateřské
to dalo nějak snést.
dovolené
zz Takže v porovnání s přeK d y ž
dešlým rokem to bylo o něco to ve z mu
lepší?
z pohledu
O trochu jo, minulá zima o p a t ř e n í
s dvěma malými dětmi byla proti šíření
rozhodně těžší.
koronavizz Ale ke spokojenosti jste rové nákaměla v loňském roce asi i tak zy, tak nás,
daleko?
dospělých, se to nedotklo tolik,
Ano, dost mně vadí roušky, jako dětí, které byly pořád v něči respirátory, a také to, jak je jaké karanténě, protože škospolečnost rozdělena v pohle- ly byly po dlouhý čas zavřené.
du na očkované a neočkované
Dokončení na straně 6
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MĚSTO STOCHOV CHCE LETOS

Krátké zprávy

Co všechno plánuje Správa bytového fondu města Stochov v půdních vestavna tento rok? O tom jsem hovořil s místostarostkou města Mi- bách a v rekonstrukloslavou Becherovou.
cích arkýřů. A protože jsme dle zákona
zz Aktivity Správy bytového
zz Jaké finance bude nutné povinni po pěti lefondu města Stochov můžeme vynaložit na zateplení těchto tech měnit vodoměrozdělit na investiční činnost dvou bytových domů?
ry na teplou a studea pravidelné opravy a údržbu.
Zateplení těchto bytových nou užitkovou vodu,
Co plánujete v letošním roce domů si vyžádá částku mezi přistoupíme k tona straně investiční?
15 až 20 mil. Kč, a uvidíme, muto ve 14 domech
V tomto roce bychom rádi zda bude vyhlášen nějaký do- v majetku města.
zateplili dva bytové domy tační titul.
To si vyžádá náklav majetku města. Jednak blok
zz Jaké jsou plány Správy dy kolem 600 tisíc
č. 76, což je poslední neza- bytového fondu Stochov, co Kč. Dále se budeteplený dům v ulici S.K. Ne- se týče oprav, rekonstrukcí me věnovat řekněumanna, a ještě poměrně vel- a údržby?
me běžným opravám
ký bytový dům na rohu ulic
V bytových domech v majet- a údržbám domů,
9. května a Hornická, blok ku města chceme pokračovat včetně jejich střech.
41, 41A.
ve výměnách střešních oken
Libor Pošta

Místostarostka Stochova Miloslava Becherová věří, že městu se v letošním roce
podaří zateplit další dva bytové domy
v majetku města.

TŘI OBČANÉ BYLI MĚSTEM OCENĚNI

FOTO ŠTĚPÁNKA RUMLOVÁ

Dne 16. listopadu se u příJiřina Dáňová byla oceně- vy a sportu, a Tomáš Konopležitosti Dne boje za svobodu na za dlouholetou a obětavou ka byl oceněn za přínos v oba demokracii konala po roční práci v oblasti sociálních věcí lasti gastronomie, za úspěchy
pauze Cena města. Měsna mezinárodní
to se rozhodlo letos oceg a s t ron om i cké
nit tří své občany, kteří
scéně.
se zasadili o rozvoj měsSoučástí večera
ta, šíří jeho dobré jmébylo hudební vyno a kteří ho výborně restoupení operního
prezentují. Letošní akce
pěvce Lukáše Mobyla náhradou za loňravce. Oceněných
skou, která byla z důvojsem se zeptala,
du pandemie na posledjak se cítí s cenou
ní chvíli zrušena. Za rok
v ruce.
2021 nebyl žádný občan Ocenění převzali zleva Jiří David, Jiřina Dáňová
Paní Jiřina
na cenu navržen. Mode- a Tomáš Konopka.
Dáňová: „Mám
rování akce se ujal Luboš
rozporuplné poFleischmann, ceny předával a zdravotnictví. Koloman Da- city. Celou dobu se mi chtělo
starosta Roman Foršt. Scénář vid obdržel uznání in memo- plakat, jsem ráda, že si mé práce
a hladký průběh večera zajisti- riam za dlouholetou a oběta- někdo všiml a mám z toho tepla Sylva Filipová.
vou práci v oblasti tělovýcho- lo u srdíčka.“

Za pana Davida přebral cenu
jeho syn Jiří David: „To je celé
zásluha mého táty. Jsem hrozně rád, že si pan Klusák dvacet
let po tátově smrti vzpomněl,
že tu něco takhle dělal.“
Tomáš Konopka: „Jsem strašně vděčný. Toto ocenění jsem
nevzal jen jako slavnostní akt,
ale hlavně jako příležitost, abychom se tu jako rodina setkali.
Je to hrozně milé.“
Na závěr večera byli ocenění
a jejich rodiny pozváni na společný raut. Pokud i vy jako fyzická osoba nebo spolek víte
o občanovi, který by si toto
ocenění zasloužil, můžete ho
navrhnout. Formulář naleznete na stránkách města.
Štěpánka Rumlová

KDY SE ZAMĚSTNANCI TS STOCHOV

DOČKAJÍ LEPŠÍHO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ?

zz Dne 1. června 2021 nastoupil do TS Stochov nový
provozní technik, Jan Kouba.
Jak vidíte jeho dosavadní působení v čele této městské organizace?
Já si myslím, že nový provozní technik TS Stochov si
ve své pozici vede dobře a my
jsme s jeho počínáním v čele
této městské organizace určitě spokojeni.
zz Město investovalo dosti peněz do nové, moderní

techniky, ale možná, že
Technickým službám
Stochov nějaké zařízení, nějaký stroj ještě
chybí...
Ano, do nové techniky jsme v posledních letech investovali opravdu nemálo peněz, takže
TS Stochov jsou technicky určitě velmi dobře vybaveny. I tak plánujeme dokoupení další
řekněme drobné, či malé

jsme spolu o této městské organizaci před časem hovořili,
zmínil jste, že chcete výrazně
zlepšit sociální zázemí těchto
lidí. Platí to stále?
Samozřejmě. Když někdo
přijde do areálu TS
Stochov, tak záhy
zjistí, že tento areál,
jeho vnitřní prostory a hlavně sociální
zázemí pro pracovníky, již neodpovídá současným trendům. Takže sem budou směrovat další finance, a bude to úkol
především pro nové
Areál TS Stochov by měl v příštích letech dozastupitelstvo.
znat velkých změn.
Libor Pošta
techniky a především pořízení
nové vysokozdvižné plošiny,
kterou městské provozy často
potřebují.
zz TS Stochov zaměstnávají
více než 20 pracovníků, a když

FOTO LIBOR POŠTA

Do areálu Technických služeb Stochov a především do technického zázemí této městské organizace nateklo v posledních
letech nemálo financí. O tom, jakými dalšími proměnami projdou TS Stochov v tomto roce a letech následujících, jsem hovořil se starostou Stochova Romanem Forštem.

FOTO LIBOR POŠTA

ZATEPLIT DALŠÍ DVA BYTOVÉ DOMY

 Rada města odsouhlasila
postup provádění prací, včetně čerpání rozpočtu, na akce
„Rekonstrukce VO v ul. S.K.
Neumanna“ a „VO vnitroblok
BD bl. 70“. Cenová nabídka na provedení elektro prací
v ul. S.K.Neumanna je ve výši
194.291 Kč včetně DPH. Cenová nabídka na provedení elektro prací na vnitrobloku BD bl.
70 je ve výši 294.495 Kč včetně
DPH. Předpokládané náklady na zemní práce jsou ve výši
do 500.000 Kč.
 Rada města odsouhlasila vícepráce na akci „Chodníky Slovanka směr Tuchlovice,
Lány a Nové Strašecí“, realizované firmou Stavkom Veletice s.r.o.,
Holedeč, a to vícepráce ve výši
435.051 Kč včetně DPH, a méně
práce ve výši 806.293 Kč bez DPH.
 Rada města odsouhlasila
celkové náklady na akci „Chodníky Slovanka směr Tuchlovice,
Lány a Nové Strašecí“, ve výši
2.214.747 Kč včetně DPH, po započítání více prací a méně prací.
 Rada města odsouhlasila provedení projektové dokumentace v rozsahu DSP a DPS,
včetně inženýrské činnosti,
na akci „Modernizace a stavební úpravy DK Stochov – foyer“,
od společnosti Aripros s.r.o.,
Kladno za cenu 399.542 Kč
včetně DPH.
 Rada města odsouhlasila
nákup nového služebního vozu
pro potřeby Městského úřadu
Stochov, značky Škoda Scala, dle
nabídky od společnosti Amond,
spol.s r.o., Kladno v celkové hodnotě 459.990 Kč včetně DPH.
 Rada města odsouhlasila
cenovou nabídku na realizaci
poslední části chodníku v ul.
Vodárenská, Stochov, ve výši
591.007 Kč včetně DPH.
 Rada města, v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Stochov,
s.r.o. odsouhlasila prodej kolového traktoru Zetor 7245
SPZ KD 64-05 nejvyšší nabídce – společnosti Lutwa s.r.o.,
Železný Brod, za nabízenou
cenu 315.810 Kč včetně DPH
a rovněž odsouhlasila prodej
kolového traktoru Zetor 7211
SPZ SO6 0684 nejvyšší nabídce – panu Ladislavu Petříkovi, Bystřec, za nabízenou cenu
175.450 Kč včetně DPH.
 Rada města odsouhlasila
pronájem nebytového prostoru č. 2, v pasáži domu čp. 262,
na Mírovém náměstí ve Stochově, společnosti Tesařství
Straka s.r.o., Břeclav. - red -
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V NĚKTERÝCH TŘÍDÁCH ZŠ STOCHOV

PROBÍHALA HYBRIDNÍ VÝUKA
Na začátku školního roku vše nasvědčovalo tomu, že
tento školní rok, především zimní období, bude konečně probíhat dle klasických školních osnov, bez koronavirových útrap, ale na přelomu října a listopadu minulého
roku již bylo vedení škol a všem pedagogům jasné, že je
opět čekají napínavé zážitky. Na to, jak nastalou situaci zvládali, a stále zvládají, jsem se ptal ředitelky ZŠ, MŠ
a ZUŠ Stochov Lenky Mazuchové.
zz Vzhledem ke stále se
zhoršující pandemické situaci vydala vláda v demisi pro
školy určitý soubor nařízení,
či opatření. Jak je hodnotíte?
V tuto chvíli se hodí citát
od jedné nejmenované kolegyně, která říká: „Na vojně
a ve školství se situace mění
každou hodinou.“ V této době
to platí dvojnásob. Vzhledem
k množství mnohdy nelogicky
navazujících nařízení vzniká
chaos, ve kterém se velmi těžko orientuje.
zz Od pondělí 22. listopadu jsou žáci opět testováni
na koronavirus. Ale jen ti neočkovaní. Myslíte si, že je to
správné?
Již několikrát bylo vědecky
dokázáno a v několika případech se to i prakticky projevilo, že nakazit se koronavirem
může každý z nás. A to i lidé,
kteří jsou v různém stupni proočkování. Proto by bylo dle

zz Kolem 20. listopadu jste
měli tři třídy v karanténě.
Jak v těchto třídách probíhala výuka?
Výuka ve třídách s plnou karanténou probíhá distančním
způsobem. Žáci jsou propojeni
s vyučujícím on-line a tak probíhá výuka celé třídy.
To není takový problém jako
s výukou, kde část žáků je v karanténě doma a část žáků dochází na výuku do školy. Tady
nastupuje hybridní výuka, kdy
učitel zároveň vyučuje on-line
a zároveň má ve třídě žáky.
Všichni žáci jsou na hodině,
učí se stejným věcem, nicméně
pro učitele je tento způsob složitý a značně náročný, protože
každý způsob má svá specifika
a on je musí v jeden čas propojit a ještě naučit celou třídu probíranou látku. Nejenže je tento
způsob logisticky velmi náročný, ale výuka značně ustupuje
způsobu a nárokům na propo-

Kdy se nejen tyto děti dočkají „normální“ školy.
mého názoru vhodné logicky
testovat všechny děti, tedy i ty
naočkované.
zz Jak postupujete, když nějací žáci mají pozitivní výsledek testu?
Na škole byla zřízena separovaná místnost určená pro pozitivně testované žáky. Škola
ihned informuje zákonné zástupce a žáci vyčkají na jejich
příjezd v této místnosti. Pozitivně testovaný žák je nahlášen na KHS.

situaci zvládá a velmi statečně
k dané situaci přistupuje. Myslím, že díky této statečnosti
situaci zvládneme.
zz Jak tato opatření vnímají
děti na I. a II. stupni ZŠ?
I samotné děti jsou z této situace „otrávené“, a když se jich

jení těchto dvou odlišných přístupů k výuce.
zz Do jaké míry je unavený, či vyčerpaný váš učitelský sbor?
Situace s výukou je v této
době velmi složitá. Tuto situaci navíc zhoršuje skutečnost, že se mezi učiteli vyskytují pozitivní případy nákazy
koronavirem a za tyto kolegy
se musí suplovat, což učitelský sbor vyčerpává ještě více.
Celý náš učitelský sbor zatím

chov znovu a položil jí následující otázky:
zz V jaké situaci se stochovské školy nacházejí nyní,
na začátku druhé prosincové dekády?
Teď, k 9. prosinci 2021, máme
dvě třídy v izolaci a dva vyučující v izolaci.
zz M u s e l i
jste přijmout
ně ja k á d a lší
opatření?
D a l š í n ov á
opatření jsme
nepřijímali.
zz Jaký krok
vlády, či nadřízených orgánů by nyní učitelům a žákům
nejvíce pomohl?
Vláda by měla
rozhodnout, že
se budou testovat i naočkovaní!
V závěru naLenka Mazuchová, ředitelka ZŠ, MŠ a ZUŠ
Stochov: „Mnohá nařízení vytvářejí chaos, š eho s e t k án í
mně paní řediv kterém se jen těžko orientujeme.“
telka ještě pozeptáte, v odpovědích čím dál žádala o několik důležitých
častěji zaznívá, že chtějí „nor- slov, či vět: „Na závěr bych
mální“ školu. Pro oba dva stup- chtěla poděkovat všem pracovně je to stejné, bez rozdílu. Na- níkům školy, kteří v této nevíc se díky opatřením zrušila lehké době vše zvládají. Také
spousta akcí, které dělají škol- musím poděkovat za podponí rok radostnější a přispívají ru naší školy v loňském těždo koloritu školy. Nelze se tedy kém roce zřizovateli, tedy městomu divit.
tu Stochov, pracovníkům místzz Co očekáváte od nové ního oddělení státní policie, se
vlády?
kterými dobře spolupracujeDo vlády jsem vkládala vel- me, zvláště pak paní Monice
ké naděje, měla jsem velká oče- Pragerové, která pro naše žáky
kávání, ale zatím mám takový pořádá besedy. Přeji v tomto
pocit, že slyším jen velké řeči. novém roce 2022 všem praAbych zjistil, jak se poslední covníkům naší školy a všem
vlna koronavirové pandemie občanům Stochova jen to nejdále promítá na chodu stochov- lepší. A společně nezbývá než
ských škol, oslovil jsem na za- si přát, ať už je covid pryč a žičátku druhé prosincové deká- jeme normálně.“
dy ředitelku ZŠ, MŠ a ZUŠ StoLibor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

 Dne 1.10. dva nezletilí chlapci vyhazovali ve Stochově papíry
z kontejneru, v přítomnosti strážníků následně uklidili prostranství.
 Dne 8.10. převzala hlídka
MP zraněného psa, kterého následně převezla do psího útulku
Buštěhrad – Bouchalka.
 Dne 17.10. místní občanka
požádala hlídku MP o hledání jejího manžela, který odešel z domova a poslal podivnou sms zprávu. Paní uvedla, že má o manžela
strach. Hlídka provedla kontrolu
okolí bydliště, následně byl pán
nalezen v pořádku.
 Dne 22.10. zahájila hlídka
MP pátrání po žáku ZŠ, který svévolně odešel z budovy ZŠ. Následně byl nalezen a předán rodičům.
 Dne 23.10. došlo na MP
oznámení, že na Slovance sedí
u obchodu osoba a žebrá. Hlídka MP zjistila, že se jedná o ženu,
která tam pouze sedí a povídá si
sama pro sebe...
 Dne 1.11. v ul. Švermova
byl řešen hlídkou MP nepořádek za garážemi, po domluvě
vše odstraněno.
 Dne 1.11. ve večerních hodinách bylo řešeno rušení nočního
klidu v domě, jež se nalézá v ulici J.A. Komenského. Po zjištění,
že k tomuto dochází opakovaně,
byla osoba důrazně upozorněna,
že tento přestupek při opakování
bude předán k řešení k správnímu odboru MěÚ. Hlídka provedla
opakovanou kontrolu v této lokalitě se zjištěním, že již k přestupkovému jednání nedochází.
 Dne 3.11. došlo k převzetí
psa na služebně MP. Z místní znalosti byla vyrozuměna majitelka
psa, která si ho následně převzala.
 Dne 6.11. v odpoledních
hodinách bylo hlídkou MP v ulici S.K.Neumanna zjištěno nezajištěné (odemčené) vozidlo. Hlídka následně zjistila majitele, který
si vozidlo uzamkl.
 Dne 6.11. ve večerních hodinách bylo přijato telefonické
oznámení, že v ul. Hornická někdo křičí. Hlídka MP provedla kontrolu v uvedené lokalitě se
zjištěním, že je zde klid.
 Dne 7.11. v noci bylo telefonicky oznámeno, že na chodbě domu na Mírovém nám. spí
dvě osoby. Hlídka MP po zjištění totožnosti dvou mužů je vykázala z domu.
 Dne 7.11. bylo přijato telefonické oznámení, že v domě,
v ul. Hornická, údajně přespává ve sklepních prostorách nějaký muž. Hlídka MP v uvedeném
domě provedla opakovanou kontrolu s negativním výsledkem.
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Městská policie

aktuality

NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ BUDE
BEZPLATNÝ BEZDRÁTOVÝ INTERNET
Město Sto chov plánuje
do budoucna pokrýt celé město
postupně bezdrátovým wi-fi připojením
k internetové
síti. „Jako první jsme v loňském roce zapojili areál Základní školy Stochov. Aktuálně byla
dokončena další etapa tohoto

projektu, a to na veřejném prostranství na Mírovém náměstí
ve Stochově,“
uvedl starosta
Roman Foršt.
Tuto nově zřízenou wi-fi
síť naleznete
ve svých mobilních zařízeních
pod názvem WIFI4EU.
- jč -
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NA STOCHOVĚ VYHOŘEL JEDEN Z MĚSTSKÝCH BYTŮ
Dne 15. listopadu 2021, v ranních hodinách, došlo na Stochově k požáru bytu v 1. patře bytového domu čp. 355 v ulici S.K. Neumanna. Protože tento dům, resp. byt je majetkem
města Stochova, oslovil jsem místostarostku města, Miloslavu Becherovou, která mně k této události poskytla následující informace.
„Dýmu, který se šířil z okna
tohoto bytu, si všimla jedna
paní z blízkého domu a okamžitě zavolala hasiče. Ti se

na místo požáru dostavili
za pár minut a o svém zásahu
hned informovali vedení města. Ale naštěstí to hasiči nemě-

V tomto bytovém domě došlo k požáru bytu.

li moc daleko – dotčený bytový dům se nachází prakticky
hned vedle jejich základny. Hasiči dokázali oheň docela rychle zkrotit a z bytu včas vyvedli
jeho uživatele, starou paní a jejího syna. Požár vznikl v kuchyni a jeho příčinou byla s největší pravděpodobností zapálená svíčka.
Při následné prohlídce vyhořelého bytu, které byla přítomna také vedoucí správy
stochovského bytového fondu,
bylo zjištěno, že zcela zničena
je kuchyně a koupelna a zplodinami jsou prohořelé oba pokoje. Škoda byla předběžně
odhadnuta na cca 300 tisíc Kč.
Město je samozřejmě pro tyto
případy pojištěno, a tak náhrada škody bude uplatňována
na pojišťovně. Uživatelka bytu
však pojištěna nebyla. Poškozen byl i byt v přízemí, pod vy-

hořelým bytem, do něhož pro- M. Becherová.
tekla voda z hasebního zásahu.“
Jak bude probíhat sanace vyBylo nájemníkům z vyho- hořelého bytu? Místostarostka

Zcela vyhořelá kuchyně stochovského bytu.
řelého bytu zajištěno nějaké
náhradní bydlení? „V prvních
dnech se o paní postarala její
rodina, a následně město nájemkyni z tohoto bytu zajistilo
náhradní bydlení a poskytlo jí
finanční příspěvek na nové vybavení bytu,“ prozradila mně

města se k tomu vyjádřila následovně: „Dnes, 10. prosince
2021, je již hotova sanace zdiva,
do které město investovalo 110
tisíc Kč, a následně bude nutné
zhotovit nové elektrické rozvody, postavit nové bytové jádro
a vyměnit okna.“ Libor Pošta

REKONSTRUKCE STOCHOVSKÉ ČOV JE PRO MĚSTO ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÁ
To, v jaké fázi příprav je tento
velký a velmi náročný projekt,
mně sdělil přímo starosta Stochova Roman Foršt: „Při jednáních se zástupci Středočeských
vodáren Kladno jsme se posunuli zase o něco dále. Dohodli
jsme se s nimi, že si necháme
zhotovit vlastní posudek studie, kterou nám oni předložili. K nějaké oponentuře jejich
studie jsme přistoupili proto, že
nikdo z nás není odborníkem
přes vodohospodářské stavby,
a my chceme míst jistotu, že

když město do tohoto projektu
vloží více jak 100 mil. Kč, tak že
budou tyto velké finance smysluplně využity.
V současné době hledáme
nějakou odbornou firmu, která
by nám tuto oponenturu zpracovala a máme již doporučení
na tři firmy, které se tímto zabývají. Takže je všechny kontaktujeme, a požádáme je, zda
nám zhotoví oponentní posudek. Já věřím, že jednu z těchto firem následně pověříme
zpracováním tohoto posudku,

a pokud studie Středočeských stavby. A právě zajištění po- telstva, které vzejde z podzimvodáren Kladno v této opo- třebných financí pro realizaci ních voleb.“
nentuře obstoTo, že rekonjí, tak bychom
strukce stochovské
chtěli s kladenčističky odpadních
skými vodárvod je pro město
nami podepsat
životně důležitá,
smlouvu na přídokládají závěrečpravu projektoná starostova slové dokumentava: „Když se nepoce, na čemž bydaří tento projekt
chom se podílerealizovat, pokud
li stejným dílem.
se nezvýší kapaciA pak by násleta stochovské čisdovala příprava
tičky, tak nebude
smlouvy, nebo
možné do kanalii smluv, na sa- Stochovská ČOV je již na hraně své kapacity.
zační sítě již nikomotnou realizaho připojit a rozvoj
ci stavby. Do té doby ale bude tohoto projektu bude stěžej- města to zcela zastaví.“
nutné zajistit financování této ním úkolem nového zastupiLibor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Vedoucí představitelé Stochova stále častěji řeší jeden ze zásadních problémů města, a to jak co nejdříve přistoupit k rekonstrukci čističky odpadních vod na Slovance, a výrazně zvýšit její kapacitu.

MĚSTSKÁ POLICIE MÁ NOVÉHO VELITELE
Krym má v rámci profese stráž- bude podporovat částku 6 mil.
Mgr. Filip informoval o své
níka 16letou praxi a byl vybrán Kč na městskou policii, ale pře- návštěvě v kanceláři MP Stona základě výběrového řízení. je jim hodně štěstí. Dále se vy- chov. Nikdo jiný z přítomných
Poté předal slovo panu Krymo- jádřil k nevýhodné smlouvě zastupitelů tam prý nebyl a nevi, který informoval zastupite- s obcí Kačice.
zajímá se o jejich práci. Nyní
le o své dosavadní práci
se připravuje a vya zkušenostech v dané
tváří nová koncepce
profesi. Dále řekl, že
práce Městské polido této doby zde pracie Stochov. Je přecoval jako řadový strážsvědčen o tom, že
ník, aby se postupně seměstská policie Stoznámil s činností Městchov změnou v poské policie Stochov.
zici zkušeného veStarosta poté otedoucího strážníka
vřel rozpravu k tomunabere nový směr
to bodu jednání.
práce.
Mgr. Vlasák už neMgr. Chocholová
věří ve zlepšení práce
řekla, že je trpělivá
Městská policie Stochov má od listopadu novéměstské policie. Stráža dala by MP šanho velitele.
níky nepotkává a neci, nejde jen o výběr
FOTO LIBOR POŠTA

Na listopadovém zastupitelstvu se řešila personální změna na místě velitele městské
policie. Starosta uvedl, že z důvodu neustálé kritiky činnosti
strážníků MP Stochov ze strany
části zdejších občanů a ze strany části zastupitelů města, se
po vzájemné domluvě s dosavadním vedoucím strážníkem
MP Stochov, panem Jiřím Vrbickým, rozhodl předložit Zastupitelstvu města Stochov návrh na změnu osoby ve funkci
vedoucího strážníka MP Stochov. Zastupitelstvu navrhl pověřit funkcí vedoucího strážníka Městské policie Stochov
pana Karla Kryma, s platností
od 1. listopadu 2021. Pan Karel

pokut, jde také o prevenci kriminality.
Pan Krym informoval zastupitele o další práci městské policie, kterou sice udělají, ale nedají ji do systému Vera. Tím práci ani nevykáží. Bohužel vidí,
že strážníci neumí prodat svoji provedenou činnost a poté to
vypadá, že nic nedělají.
Ing. Danková, MPA uvedla,
že pro strážníky MP musí být
deprimující, jak proti nim neustále někdo něco má. Musí být
pro strážníky velmi těžké v této
atmosféře pracovat.
Po rozpravě byl počtem 18
hlasů pověřen funkcí velitele
Městské policie Stochov Karel
Krym.
Jiří Červenka
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POSLEDNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2021

KDE SEŽENETE
STOCHOVSKÉ LISTY

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

Linda Vršecká

Julie Mlýnková

ROZPOČET MĚSTA NA

ROK 2022 BYL SCHVÁLEN
Zastupitelstvo města odsouhlasilo koncem roku rozpočet
města na rok 2022. Tento stěžejní materiál pro práci městských složek je k nahlédnutí
na internetovém profilu města
Stochov. Odsouhlasený finanč-

FOTO ŠTĚPÁNKA RUMLOVÁ

a Julii Mlýnkovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Jana Suprunová, matrika

FOTO ŠTĚPÁNKA RUMLOVÁ

Adam Remjasz

FOTO ŠTĚPÁNKA RUMLOVÁ

František Kacafírek

starosta Ing. Roman Foršt přivítal mezi občánky Města Stochova 2 chlapečky a 2 holčičky: Františka Kacafírka, Adama Remjasze, Lindu Vršeckou

FOTO ŠTĚPÁNKA RUMLOVÁ

Dne 25. října se v obřadní síni
Městského úřadu ve Stochově uskutečnilo poslední slavnostní přivítání občánků mezi
občany města v roce 2021. Pan

Poděkování

Odešli navždy

 Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, rodině, kolegům i bývalým žákům školy
ve Stochově, všem přátelům,
sousedům a známým, kteří přišli ve středu 15. 12. do obřadní
síně v Novém Strašecí, aby se
naposledy rozloučili s mou sestrou Hanou Zimmermannovou
ze Stochova. Vladimír Chochola s rodinou, Stochov Honice
 Děkuji panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi a komisi pro mládež a seniory zastoupenou paní Marií Peterkovou,
která mi předala blahopřání
a dárek k mým narozeninám.
Marcela Bedřichová
 Děkuji městskému úřadu
za dárek a blahopřání k narozeninám. Alžběta Strejcová
 Velice děkujeme Městskému úřadu ve Stochově a starostovi Ing. Romanu Forštovi za pěkné přání a dárek k našim narozeninám. Manželé Dobešovi
 Srdečně děkuji za blahopřání k mým narozeninám.
Kvasničková Marta
 Děkuji panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi a městskému úřadu za blahopřání
k mým narozeninám. Václav Sýs

Anežka Masláková
84 let
po dlouhé nemoci 14. října
Jaroslava Pelikánová 89 let
roz. Svobodová
23. října
Jiřina Formánková
88 let
roz. Balíková
26. října
Eva Bernatová
69 let
zemřela ve čtvrtek 28. října
Marie Repiská
89 let
roz. Špáňová
3. listopadu
Václav Pancner
75 let
po delší nemoci 7. listopadu
Herta Machková
92 let
roz. Sajdlová
8. listopadu
Marie Knoblochová 88 let
roz. Zímová
15. listopadu
Jaroslav Navrátil
75 let
po dlouhé nemoci 8. prosince
Hana Zimmermannová79 let
zesnula v pondělí 6. prosince
Jan Morozinski
57 let
po těžké nemoci 8. prosince

ní plán počítá v roce 2022 s reNarodili se
alizací následujících stěžejních
investic: Snížení energetické
V kladenské porodnici
se narodili tito občánci:
náročnosti bytového domu čp.
235 – 241, snížení energetické
1.11. Emma Barochová,
náročnosti bytového domu čp.
Stochov
361 – 363, rekonstrukce uli9.11. Zuzana Kozlová, Stochov
ce 9. Května III. etapa (včetně
Ve slánské porodnici
KDY VYJDE PŘÍŠTÍ ČÍSLO? BUS zastávek), rekonstrukce
přišli na svět:
Příští číslo Stochovských lis- dalších úseků veřejného osvět- 4. 11. Mikuláš Böhm, Stochov
tů vyjde 3. března. Příspěvky lení, rekonstrukce předsálí (fo- 21. 11. Karolína Hilbertová,
do tohoto vydání můžete zasílat yer) Domu kultury Stochov.
Stochov
e-mailem nebo poštou do 14. Na všechny výše uvedené straRodičům blahopřejeme
února na adresu naší redakce tegické projekty město bude žánebo odevzdat na městském dat o dotaci z různých dotačHasiči v akci
úřadu.
- red - ních zdrojů.
- jč Dokončení ze strany 2
stromy a jeden utržený skleník.
Nejkomplikovanějším se ukázal
JAK JSTE PROŽILI MINULÝ ROK zásah v Tuchlovicích, kde došlo
A CO ČEKÁTE OD NOVÉHO ROKU? k částečnému pádu vzrostlého
Dokončení ze strany 2
zz Co byste si přála do no- stromu. Ten zůstal nebezpečně
zz Měl někdo s Vaší rodiny vého roku?
nakloněný a hrozil jeho další
v loňském roce pozitivní test
To, co asi většina lidí – aby pád. Největší komplikací zásana koronavirus?
ten covid šel už někam, nechci hu bylo to, že strom musel být
Ne, naštěstí jsme to všichni říci kam. Ale to se nám asi ne- rozřezán za pomoci automo„přežili“ bez nákazy, což při- splní a my se budeme muset bilového žebříku. Práce s ním
čítám hlavně tomu, že jsme se s tím covidem naučit žít, proto- i na něm je v době silného větsnažili vyhýbat větším shro- že tento virus již nezmizí. Tak- ru značně náročná, proto si zámážděním lidí, či nějakým vět- že já si přeji, abychom ten ko- sah vyžádal delší časové období.
 Dovolte mi, abych Vám
ším společenským akcím.
ronavirus dostali pod nějakou
zz Jste očkováni?
kontrolu a další pandemické jménem všech příslušníků HaManžel ano, já ještě ne.
vlny byly jen „běžnou“ chřip- sičského záchranného sboru
zz Když říkáte, že ještě ne- kovou epidemií.
Středočeského kraje, stanice
jste očkována, tak to znameVe dnech 10. a 14. prosince HZS Stochov, do roku 2022 poná, že se necháte naočkovat?
se v ulicích Stochova ptal přál velkou porci zdraví a štěstí.
- mm Ano, určitě.
Libor Pošta

PTALI JSME SE NA ULICI

Vzpomínka

Dne 12. prosince uplynulo 9 let, co nás navždy opustil
manžel, tatínek, děda, pan Petr
Zemek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka, synové, Michael a Petr s rodinami
Smuteční oznámení
Dne 6. prosince nás rychle
a navždy opustila paní Hana
Zimmermannová ze Stochova ve věku 79 let. Rozloučení s milovanou paní učitelkou
proběhlo ve středu 15. prosince
v obřadní síni Nového Strašecí.
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
MÁ OBROVSKÝ POTENCIÁL PRO PŘÍPRAVU KVALITNÍCH ODBORNÍKŮ

FOTO LIBOR POŠTA

Střední škola služeb a řemesel Stochov do nového roku vstu- tifikáty, hodnocení, doplnězz Kvůli pandemii koronaVzdělávání dospělých patpuje s mnoha předsevzetími a plány. A právě o nich jsem ho- ná případně Europassy a do- viru se vaši žáci v uplynulých ří rovněž mezi naše hlavní cíle
vořil s ředitelkou školy Ing. Jaroslavou Pichovou.
klady o zahraničních praxích dvou letech nemohli účastnit v souladu se strategií „Škoa stážích si žáci po celou dobu některých odborných soutě- la jako centrum celoživotnízz Jaké cíle máte v oblasti práce ve škole, ověřující osvo- studia pečlivě zakláho vzdělávání“. Jsme
odborného vzdělávání, jak se jení potřebných pracovních dají a vytvářejí si žádržiteli mnoha autopřipravuje „kvalitní odbor- dovedností a připravující žáky kovská portfolia. Ta si
rizací pro provádění
ník“ pro pracovní trh?
krok za krokem na závěrečnou na konci studia doplzkoušek profesních
Naším hlavním cílem je při- zkoušku ve zvoleném oboru.
ňují o profesní živokvalifikací, tzn., že si
pravit kvalitního odborníka,
zz Probíhá Vaše spolupráce topis a motivační dozájemci o certifikát
který bude schopen uplatnit se s odbornými firmami i v ji- pis. Portfoliem se žák
o složení zkoušky přínejen na trhu tuzemském, ale ných oblastech?
prokazuje u závěrečné
slušné dílčí kvalifikakdekoliv v rámci trhu evropSamozřejmě, jak jsem již ústní zkoušky, po jece mohou v naší škoského. K naplnění tohoto cíle uvedla, naše spolupráce je jím úspěšném složele požádat. Pokud má
máme vybudovanou velmi kva- dlouhodobá a s řadou odbor- ní a vložení výučního
žadatel zájem, může
litní síť tuzemských firem, se níků máme velmi dobré, přá- listu spolu s vysvědvykonat předepsakterými dlouhodobě spolupra- telské vztahy. Jsme členy pro- čením do složky portný počet profesních
cujeme a jsme v pravidelném fesních svazů, asociací, cechů, folia má připravené
kvalifikací pro příkontaktu. Právě na pracovištích OHK, zúčastňujeme se spo- materiály pro vstup
slušný obor, a poté se
našich dlouhodobých partne- lečných akcí s cílem propojit na trh práce.
může přihlásit k vyrů, ať jsou to hotely, restaurace, vzdělávání s trhem práce. Přízz Jak probíhají zakonání řádné závěkosmetické salony a kadeřnic- mo ve škole probíhají prezenta- hraniční stáže a prarečné zkoušky. Urké provozovny, logistické firmy, ce moderních pracovních po- xe?
čitě zajímavá cesta
pošty, nebo klempířské a insta- stupů, zpracování nových maBohužel, v době copro dospělé uchazelatérské firmy, konají naši žáci teriálů, využívání moderních vidové ne tak, jak jsme
če, kteří již nemoodborný výcvik od 2. ročníku. technologií. Žáci absolvují řadu zvyklí a jak bychom
hou, příp. nechtěPrvní ročník totiž všechny obo- certifikovaných kurzů a škole- si přáli. Příprava pro Ing. Jaroslava Pichová: „Za čtyři roky může žák jí absolvovat tříletý
ry svou praktickou výuku ab- ní. Kupříkladu v listopadu prá- vstup na evropský trh naší školy získat dva výuční listy!“
učební obor v plném
solvují u nás ve škole, na našich vě uplynulého roku proběhl při práce probíhá v někorozsahu, a mají pravlastních odborných pracoviš- příležitosti dne otevřených dve- lika rovinách. Za prvé zvýše- ží, ve kterých byli vždy velmi xi v oboru. Máme již mnoho
tích. Právě to je velmi důležité, ří oblíbený a žádaný kurz pizzy ným důrazem na kvalitní ja- úspěšní. Bude rok 2022 v tom- absolventů, kteří obdrželi přes
ke smluvním partnerům na re- pod vedením našeho bývalého zykovou přípravu. Prvním ci- to ohledu zlomový?
zkoušky dílčích kvalifikací výálná pracoviště přicházejí žáci absolventa pana Jana Šafrán- zím jazykem je jazyk anglický,
Moc bychom si přáli, stej- uční list v oboru Kuchař – číšaž poté, co si osvojili základní ka, mistra republiky, souběžně druhým převážně německý ja- ně jako všichni, abychom se ník, Operátor skladování, nebo
dovednosti a pro zvolený obor ve školní jídelně další žáci při- zyk, částečně i jazyk ruský. Jako mohli vrátit k normálnímu ži- Klempíř.
jsou dostatečně motivováni.
pravovali pizzu a italské dezer- jedna z mála škol nabízíme ně- votu, normální výuce a zdraRealizovali jsme rovněž,
mecký jazyk pro odbornou pra- vému poměřování sil s ostat- v rámci evropských a krajxi, důvodem jsou naše smluv- ními školami v rámci soutěží ských projektů, kurzy přípraní pracoviště a partnerské školy odborných dovedností. V říj- vy na zkoušky profesních kvav Německu a Rakousku. Dru- nu proběhlo v naší škole jed- lifikací a rekvalifikační kurzy.
hou rovinou jsou výměnné stá- nání Cechu klempířů, pokrýva- Aby mohl být kurz zahájen, je
že v německé škole E-Selbert čů a tesařů, kde jsme opět byli ale zapotřebí vždy určitý miniSchule v Hameln, kam vysíláme pověřeni pořádáním českého mální počet zájemců.
naše hotelníky, kuchaře, číšní- kola SOD klempíř a stali se gazz Může absolvent už jednoky, kosmetičky a kadeřnice. Tří- rantem pro region Čechy pro ho maturitního nebo učebnítýdenní stáž v Hameln jsme re- všechny zmíněné obory. Těšili ho oboru získat ve Vaší škole
alizovali naposledy v září 2021. jsme se, že se potkáme s dalšími ještě další vzdělání?
Kosmetičky ze zmíněné školy min. 6 českými družstvy v naší
V tomto ohledu je naše nanaopak absolvují stáže u nás nové hale v lednu u příležitosti bídka opravdu unikátní. Nabíčeského kola. Díky vývoji pan- zíme totiž tzv. zkrácené studina jaře letošního roku.
Partnerskou školu pro obor demické situace jsme se nako- um. To znamená, že absolvent
klempíř máme v rakouském nec s ostatními školami dohod- jednoho jakéhokoliv tříletého
Mistelbachu, v loňském roce li, že se regionální kolo v led- učebního oboru může získat
Stáž na Sardinii pro obor Hotelnictví – Erasmus +
jsme se s našimi dolnorakous- nu 2022 konat nebude a čes- druhý výuční list za pouhý 1
Na pracovištích se učí pod ty pod vedením italských spe- kými partnery bohužel nevi- ká družstva se potkají s mo- rok. Zkrácené studium nabízídohledem instruktorů, zaměst- cialistů a nabízeli kávu pod ve- děli, ale věříme a těšíme se, že ravskými až v kole celostátním me pro obory Kuchař – číšník,
nanců firmy, na základě smlou- dením italského baristy. V po- se situace v tomto roce zlep- na jaře v Brně. Ze stejného dů- Operátor skladování, Klempíř,
vy mezi školou a smluvním sledním výukovém týdnu pro- ší. A konečně každý rok reali- vodu jsme zrušili účast našeho Instalatér. Žák tedy u nás může
partnerem. Instruktor je sezná- since budoucí kuchaři a číšní- zujeme odborné stáže v rámci instalatérského družstva v re- získat za 4 roky 2 výuční listy!
men s tematickým plánem pří- ci a také žáci oboru hotelnictví programu Erasmus +. V tom- gionální SOD instalatérů. I kuPodobné je to u maturitních
slušného ročníku a oboru a je absolvovali kurz výroby prali- to školním roce proběhla tří- chaři, číšníci a kadeřnice se těší oborů. Držitel jakéhokoliv mav úzkém, každodenním kon- nek pod vedením známé cuk- měsíční stáž žáků oboru Ho- a připravují na účast v nejrůz- turitního vysvědčení může zístaktu s učitelem odborného rářky, paní Berzsiové. Do kon- telnictví na Sardinii a 15den- nějších soutěžích. Až se situa- kat v rámci zkráceného jednovýcviku. Společně řeší aktivitu, ce školního roku připravujeme ní stáž kosmetiček a kadeřnic ce uklidní, až přijde čas, bude- ročního studia i výuční list.
výkony i docházku žáka. Učitel řadu dalších kurzů pro všech- v Milano-Marittima. Bohužel, me připraveni…
Může ale také získat druhou
navštěvuje pravidelně pracovi- ny obory a věříme, že je bude- z důvodu pandemie jsme neuzz Budete se i nadále věno- maturitu za pouhé 2 roky. Tuto
ště a konzultuje s instruktorem me moci realizovat.
mísťovali v loňském roce naše vat také vzdělávání dospě- variantu nabízíme pro matužákovy úspěchy. Navíc žáci abVšechny absolvované praxe, žáky na pracoviště tří němec- lých, a to jak formou kurzů, ritní obor Kosmetické služby.
solvují konzultace a kontrolní školení a kurzy, získané cer- kých hotelů.
tak i různých zkoušek?

Dokončení na straně 8
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV

MÁ OBROVSKÝ POTENCIÁL PRO PŘÍPRAVU KVALITNÍCH ODBORNÍKŮ
Dokončení ze strany 7
metiček a kadeřnic, kdy děti
zz Jak chcete dále využívat
Maturant tedy za 5 let studia odcházejí spokojené po nalí- novou klempířskou halu, ale
může kromě maturitního vy- čení jako kočičky, pejskové, pi- i nově vybavené instalatérsvědčení získat i výuční list, ráti a jiné pohádkové postavič- ské dílny?
nebo za 6 let studia dvě matu- ky, navíc s kreativními účesy.
Nová hala „Centrum vzděláritní vysvědčení.
Pro 1. stupeň ZŠ jsme rovněž vání klempířů“ je naší velkou
Zkrácené studium tedy vý- realizovali úspěšný program, pýchou. Věříme, že její doba
razně zvyšuje uplatnitelnost absolventa na trhu
práce.
zz Střední škola služeb a řemesel Stochov
uspořádala pro žáky základních, ale i mateřských škol již řadu úspěšných akcí, na kterých
byla představována či
prezentována různá řemesla. Jak chcete v cyklu těchto akcí teď pokračovat?
Na tento cyklus jsme
opět úspěšně navázali Exkurze gastrooborů do vinařství Lobkowitz.
v říjnu letošního roku. Řemeslná dopoledne či odpoled- v němž se seznamovali s jed- v brzké době přijde a budene jsou velmi oblíbená ze strany notlivými řemesly.
me moci plně využívat její pozákladních škol v regionu, ale
Myslíme také na naše senio- tenciál pro výuku budoucích
i ze vzdálenějších míst, přivítali ry. Ubytovaní žáci pravidelně plně kvalifikovaných klempíjsme např. žáky ze ZŠ z Mníš- každý rok v období adventu řů, kteří díky opravdu moderku pod Brdy. Velmi oboustran- přicházejí seniorům z DPS Sto- ní technické vybavenosti, sponě oblíbené jsou i návštěvy dětí chov zazpívat koledy a obdaro- lupráci s předními odborníky,
z mateřských škol u našich kos- vat je dárečky vlastní výroby.
díky průpravě práce ve výškách
na cvičné slaňovací věži, snadV PROSINCI BYLA NA STOCHOVĚ no naleznou uplatnění na praOTEVŘENA GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE covním trhu. Díky hale budeV druhé polovině prosin- chově je jeden den v týdnu, a to me moci zájemcům o kvalitní
ce byla na Stochově, v budově v úterý, otevřena až do 18.00 řemeslo představit, že „klempíř, to má zvuk“. Nově vybaMěÚ Stochov, otevřena gyne- hod.
kologická ordinace, takže záOrdinační hodiny: Po 7:00- vené instalatérské dílny jsou
jemkyně o vyšetření se již mo- 12:00 12:30-15:30 (MUDr. Vy- dalším naším pokladem a rehou hlásit u sestřičky v ordina- k y s a l á ) , Út 1 4 : 0 0 - 1 8 : 0 0 álnou podporou dalšího sta-

vebního řemesla. Naši žáci se
těší, až budou moci předvést
svým budoucím spolužákům,
jaké praktické dovednosti prostřednictvím moderního vybavení už získali.
zz Co byste na začátku nového roku stochovské veřejnosti ještě ráda sdělila?
Závěrem si dovoluji poděkovat za možnost oslovit čtenáře prostřednictvím Stochovských listů, popřát všem stochovským občanům za zaměstnance a žáky Střední školy služeb a řemesel do nového roku
2022 pevné zdraví, optimismus, klid, pohodu a úspěchy
v osobním i pracovním konání. Bude-li Vás cokoliv o životě školy, o možnosti studia zajímat, nebo budete-li se chtít
jen tak podívat, srdečně zveme na den otevřených dveří
13. ledna 2022. Zveme nejen
zájemce o studium, ale každého včetně seniorů, kdo se chce
přijít podívat. Nabízíme i individuální prohlídky po předchozí dohodě na sekretariátu školy.
Využijte také naše služby pro
veřejnost – kadeřnictví ve Stochově, v Kladné v ulicích Americká a Mlýnská, kosmetiku
ve Stochově a v Kladně v ul.
Americká, zajištění rautů, pořádání společenských akcí, svateb a rodinných oslav, nebo instalatérské a klempířské služby.
Rádi Vás přivítáme.
Libor Pošta

VÁNOČNÍ STROM BYL NA MÍROVÉ
NÁMĚSTÍ PŘIVEZEN Z TUCHLOVIC

Nová gynekologická ordinace je moderně vybavena.
ci stochovské gynekologie nebo
na níže uvedených kontaktech.
Místostarostka Stochova Miloslava Becherová mně potvrdila, že ve stochovské gynekologické ordinaci se střídají dvě
gynekoložky – MUDr. Vykysalá (Po, Út, St) a MUDr. Vasylyshyna (Čt a Pá).
Ženy určitě uvítají i to, že gynekologická ordinace na Sto-

(MUDr. Vykysalá), St 7:0012:00, 12:30-15:30 (MUDr. Vykysalá), Čt 9:30-13:00 13:3015:30 (MUDr. Vasylyshyna),
Pá 7:00-12:00 12:30-15:30
(MUDr. Vasylyshyna)
Adresa: Mírové náměstí
486, 273 03 Stochov. Zdravotní sestra: Dana Reihová. Tel.: 311 585 520. E-mail:
info@gynstochov.cz
- lp -

Dne 19. listopadu jsem za- getiky. Každopádně město Stochytil pracovníky TS Stochov, chov občance Tuchlovic děkuje
jak instalují nový vánoční za poskytnutí krásného vánočstrom na Mírovém náměstí ného stromu.“
-lpna Stochově. Starosta Stochova Roman
Foršt mně posléze
prozradil, že tento
strom získalo město od jedné občanky
z Tuchlovic, pro kterou již nebyl vhodný
na její zahrádce u rodinného domu.
Poražení tohoto
stromu nebylo vůbec
snadné, což dokládají
starostova slova: „Poražení tohoto stromu nebylo nikterak
jednoduchou záležitostí, protože kousek
od stromu vedly dráty elektrického napěPracovníci TS Stochov instalují vánoční
tí, a situace se tudíž
strom na Mírovém náměstí.
musela řešit s ener-

FOTO LIBOR POŠTA

 Dne 11.11. při hlídkové činnosti v obci Kačice bylo zjištěno,
že na vlakové zastávce chybí jedno
křídlo dveří z místní čekárny. Zjištěná závada byla oznámena na OÚ.
 Dne 13.11. asistovala hlídka MP společně s hlídkou PČR
u zraněného muže, následně byla
přivolána RZS.
 Dne 15.11. na žádost PČR
provedla hlídka MP vykázání
osoby z dopravy na vlakovém
nádraží z důvodu neprokázání
se platnou jízdenkou.
 Dne 15.11. pomáhala hlídka MP při ubytování paní z vyhořelého bytu.
 Dne 15.11. přijala hlídka MP
oznámení občana, že byl v ulici
Švermova sražen pes. Hlídka MP
zajistila u psa veterinární ošetření
a následně byla zjištěna jeho majitelka, které byl pes předán.
 Dne 18.11. v odpoledních
hodinách bylo přijato telefonické
oznámení, že v ul. S.K.Neumanna (za učilištěm) leží na ulici poraněný muž. Na místo vyjela hlídka
MP. Poraněnému muži poskytla
první pomoc. Na místo byla přivolána RZS, která muže převezla
k ošetření do nemocnice v Kladně.
 Dne 19.11. hlídka MP asistovala při převozu vánočního stromu z obce Tuchlovice na Stochov
(usměrňování dopravy).
 Dne 22.11. byl na služebně MP
předánzatoulanýpes,kterýbylumístěn do záchytného kotce a v odpoledních hodinách předán majitelce.
 Dne 24.11. bylo hlídce MP
oznámeno, že v ul. Na Dolíkách došlo k znečištění vozovky.
Na místě hlídka zjistila, že k znečištění došlo z nedaleké stavby.
Po domluvě se stavebníkem byla
jím vozovka uklizena.
 Dne 25.11. byla hlídce MP
předána nalezená peněženka.
Po zjištění majitele peněženky byla
následně předána.
 Dne 27.11. byla na MP oznámena krádež popelnic v obci Čelechovice. Hlídka MP provedla
místní šetření. Celá věc byla předána na MěÚ ve Stochově.
 Dne 28.11. bylo přijato oznámení z obce Čelechovice, že před
jedním domem stojí vraky vozidel.
Hlídka na místě zjistila majitele vozidel a vyzvala ho k odstranění autovraků. Vozidla byla z veřejného
prostranství odstraněna.
 Dne 30.11. při hlídkové
činnost hlídky MP na Mírovém
nám. bylo zjištěno, že vlivem větrného počasí došlo k poškození kovové konstrukce a plachet
na pódiu umístněném na náměstí. Zjištěná závada byla oznámena
na MěÚ.
- kk -
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Městská policie
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CO SE JEŠTĚ STIHLO VE STOCHOVĚ DOKONČIT
Konec roku bývá občas spojen s dokončováním celé řady aktivit, tak tomu bylo také ve Stochově.
Dalším nově zatepleným
objektem se stal bytový dům
v ulici S.K.Neumanna čp. 358
– 360. Stavební dílo bylo koncem roku dokončeno a předáno městu Stochov.
Dokončeny byly též práce
spojené s rekonstrukcí vnitrobloku v ulici S.K.Neumanna
blok č. 70. Nově je možné využívat opravené parkoviště pro
vozidla, u kterého byl opět použit vodopropustný materiál pro
účely zasakování dešťových vod
v daném místě. Dokončen byl

také záměr na sjednocení (původně dvou) kontejnerových
stání nově do jednoho místa
na sběr odpadu. Stavební práce na projektu by měly pokračovat hned, jak dovolí počasí.
Opravou prošly také přístupové chodníky do bytových
domů ve Zborovské ulici čp.
315 – 319 a v ulici S.K.Neumanna čp. 401 – 403.
Dokončit se v neposlední
řadě podařila také oprava kontejnerového stání v ulici Hornická.
- jč -

Zrekonstruované parkoviště v ul. S.K.Neumana.

Nově opravený přístupový
chodník v ul. S.K.Neumana
čp. 401 – 403.

Nově opravený přístupový chodník v ul. Zborovská
čp. 315 – 319.

Nově vybudované kontejnerové stání v ul. S.K.Neumana.

Věděli jste, že…
 V roce 1944 byly ve Stochově následující živnosti: 4 obchody se smíšeným zbožím, 3 hostinští, 2 trafiky, 2 krejčí, 2 truhláři, 2 obuvníci a 2 obchodníci dobytkem. Ve Stochově se dále nacházel řezník, pekař, holič, švadlena, stavitel, zahradník, strojní
zámečník a elektrická pila.
 V roce 1949 emigrovaly
4 rodiny Homolkovy, které se
do Stochova přistěhovaly z pohraničí, poté, co Sudety Němci zabrali. Ve Stochově si potom
Homolkovi postavili 4 domky čp.
116, 119, 120 a 121. Před svou
emigrací prodali domy čp. 120
a 121. Zbývající domy čp. 116
a 119 jim byly zkonfiskovány.
 Ve čtvrtek 15. listopadu
1962, o 15. hodině, zapálili východně od obce na poli stoh
ječné krmné slámy dva místní školáci. Štěstí bylo, že požár
byl založen v závětří stohu, takže občané a hasiči dokázali zachránit polovinu slámy ve stohu. Měsíc předtím byl zapálen
školáky stoh ječné krmné slámy na severní straně obce poblíž Čelechovicím. Tento stoh
shořel celý, byla v něm sklizeň
slámy z 28 ha. Rok předtím děti
zapálily stoh slámy poblíž hřbitova.
Jiří Červenka

Když v Čelechovicích

Dům čp. 358 – 360 v ul. S.K.Neumana před zateplením.

Dům čp. 358 – 360 v ul. S.K.Neumana po zateplení.

Kontejnérové stání v ul. Hornická před rekonstrukcí.

Kontejnérové stání v ul. Hornická po rekonstrukci.

 Dne 30. června 1885 se
odpoledne na Čelechovicemi objevily velké černé mraky, z kterých se spustily velké
kroupy. Během dvacetiminutového krupobití bylo veškeré
obilí „zatlučeno do země“. Ten
den se ženil Antonín Koula
z čp. 7 a svatebčané byli velice
nešťastní, že novomanželům jejich společný život takto začíná.
 Dne 19. května 1957 se
v Čelechovicích konaly volby
do MNV, ONV a KNV. Voleb
se zúčastnilo všech 227 voličů,
z nichž odevzdalo 100 % hlasovacích lístků pro ONV a KNV.
Pro kandidáty MNV se však 1
volič dovolil nehlasovat!
 V roce 1960 bylo z bývalého sálu JZD Čelechovice vytvořeno kino a 29. ledna zde byl
promítán první film „Chruščev
v Americe“. Představení shlédlo
95 dospělých a 33 dětí. Bylo stanoveno hrát jednou týdně, vždy
v neděli, a sice odpoledne pro
děti a večer pro dospělé. Promítačem se stal František Pišl, který se střídal s Oldřichem Nedvědem a později Jaroslavem Joujou. Vedením kina byl pověřen
Oldřich Nedvěd. Jiří Červenka
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VEDENÍ STOCHOVA NA LETOŠNÍ ROK
Dokončení ze strany 1
„podepsán“ u někdy i výrazně
vyšších provozních nákladů
v celé řadě městských provozů. Hlavně jde o ceny energií.
zz O kolik procent se v letošním roce zvýší provozní
náklady města Stochova, v porovnání s minulým rokem?
To ještě neumím odhadnout,
protože na zastupitelstvu budeme ještě projednávat řadu provozních záležitostí, včetně poplatku za svoz komunálního
odpadu, který, bohužel, budeme muset zvýšit, i když zdaleka
ne o tolik, o kolik bychom ho
dle zákona zvýšit mohli. Přestože jsme tento poplatek mohli zvýšit až na 1200 Kč za osobu
a rok, přistoupili jsme k zvýšení
„jen“ o 120 Kč, ze 780 na 900 Kč
za osobu a rok. Takže do zastupitelstva půjdeme s tímto návrhem a pokud projde, doplatí si
každý občan za svoz komunálního odpadu 10 Kč za 1 měsíc, což je, myslím, snesitelné.
I přes toto navýšení poplatku
za svoz komunálního odpadu
bude město, za předpokladu, že
zaplatí všech 5400 poplatníků,
doplácet něco málo přes 2 mil.
Kč. Ale protože ne všichni poplatníci si svoji povinnost splní,
město doplatí asi výrazně více.
zz Jak město, jeho vedoucí
představitelé, úředníci, zvládají poslední vlnu koronavirové pandemie?
Další vlna koronavirové pandemie náš úřad, stejně jako další úřady, firmy a instituce, postihuje v nemalé míře, takže ty
osoby, které z důvodu nákazy koronavirem, či karantény
musejí zůstat doma, se snažíme

všemožnými způsoby nahra- o dotace, mě teď dělá vůbec ty
dit. Není to vůbec jednoduché, největší vrásky na čele.
a i když se snažíme ve stávajízz Jaké projekty tedy přicích předpisech nějak oriento- pravujete, resp. co byste chtěli
vat, tak v některých případech na Stochově do konce tohoto
nevíme, co máme vlastně dělat, volebního období ještě zvládprotože pravidla se v této zále- nout, či stihnout?
žitosti stále mění.
zz Takže teď tu žijete v takovém stálém chaosu?
Ano, myslím, že
jste to vystihl zcela
přesně. Je to opravdu stálý chaos. Třeba jen hovory s ředitelkou ZŠ, MŠ a ZUŠ
Stochov Lenkou Mazuchovou jsou nesmírně „zajímavé“,
a na to, co všechno
musí paní ředitelka nyní řešit na stochovských školách,
je třeba mít nervy ze
železa.
zz Co teď nejvíce vytváří vrásky Starosta Stochova Roman Foršt věří, že
na čele pana sta- městu se v letošním roce podaří realizorosty?
vat všechny nosné projekty.
Když zůstanu
Do rozpočtu na rok 2022
u mojí profese, tak je to věc,
o které jsem se již zmínil – pří- jsme dokázali zařadit pět větprava rozpočtu na rok 2022. ších projektů, které jsou spojeSchválení rozpočtu pro urči- ny s dotacemi. V prvním přítý rok předcházejí zhruba půl- padě jde o dokončení revitaliroční přípravy. A zvláště v této zace v ulici 9. května. Povrchy
složité, nelehké době je nutné v ulici pod hlavním náměstím
do rozpočtu častěji a výrazněji chceme již kompletně dokonzasahovat. Takže jsme ho mu- čit a rekonstruovat zde autoseli několikrát přepracovávat busová stání. Pro tento projekt
a primárně do něj zařadili ty in- se snažíme získat dotaci z Mivestice, či projekty, které může- nisterstva pro místní rozvoj ČR
me zvládnout pomocí různých a na žádosti o tuto dotaci aktudotačních titulů. A právě to, álně pracujeme.
Dva následné velké projekty
zda uspějeme s připravenými
nebo s již zaslanými žádostmi představují zateplení dalších

FOTO LIBOR POŠTA

PŘIPRAVUJE REALIZACI PĚTI VELKÝCH PROJEKTŮ
dvou bytových domů. První
dům se nalézá v ulici S.K. Neumanna a v druhém případě
se jedná o dům na rohu ulic 9.
května a Hornická. Souhrnně
jde o investici za 16 mil. Kč.
Projektovou žádost nyní již finalizujeme a je těsně před odesláním na Státní fond životního prostředí. Konkrétně jde
o dotační titul pod názvem
Nová zelená úsporám. Já věřím, že v tomto případě máme
velkou šanci na získání dotace, protože v předchozích devíti projektech na zateplení bytových domů jsme s touto dotací uspěli.
zz Nedávno jsme hovořili
také o rekonstrukci veřejného
osvětlení, takže si myslím, že
toto by mohl být další z plánovaných projektů pro tento rok.
Ano, toto je další z plánovaných projektů. V rekonstrukci veřejného osvětlení budeme
určitě pokračovat, protože pro
tyto účely máme již přiznanou
dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Posledním větším projektem,
navrženým v rozpočtu na tento rok, je rekonstrukce celého
předsálí Domu kultury Stochov. V tomto případě usilujeme o získání dotace ve výši 1
mil. Kč z MAS Svatováclavsko,
a já jsem přesvědčen, že potřebné finanční prostředky z tohoto
zdroje získáme.
zz Můžete se zmínit o dalších menších investičních akcích na Stochově či přilehlých
obcích?
Ano, a přestože financí
na další akce nám moc nezbývá, tak ty „zbylé“ chceme vložit

do oprav komunikací po zimě,
údržby městského mobiliáře,
pravidelné údržby cyklostezek a také bychom chtěli instalovat již dříve zmiňovanou repliku těžební věže. Dále je třeba dokončit některé investiční
akce, které jsme nestihli v loňském roce – především revitalizaci vnitrobloku u bloku č. 70
v ulici S.K. Neumanna a chodník v Honicích, směrem na Čelechovice.
zz Zmínil jste, že budete nuceni v tomto roce z rezervního fondu města odčerpat 56
milionů Kč. Přesto vám tam
více než 30 milionů korun ještě zůstane. Jak s nimi naložíte?
Ty bychom rádi použili pro
realizaci velkého projektu –
rekonstrukci školských budov,
včetně jejich zateplení a nového
kabátu. Také chceme na těchto
budovách vyměnit dosud nevyměněná, stará okna za nová,
zhotovit nové nástavby učeben
v prostorách nynější nevyužitých bytů. Toto máme již z části projekčně připraveno, zbytek
projektové dokumentace je rozpracován. Na tento projekt bychom chtěli získat nějaké dotační prostředky, ale zatím není
kde o ně požádat. Takže musíme počkat na nové programové
období, ve kterém by měly být
podobné projekty podporovány. A já věřím, že i další zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb, bude
v tomto velkém projektu pokračovat, protože jde o největší
budovy ve městě a stochovská
škola, její bohatá historie, si to
určitě zaslouží.
Libor Pošta

FOTOGALERIE Z PŘEDÁVÁNÍ CEN VÝZNAMNÝM OBČANŮM MĚSTA

Cenu města za přínos v oblasti gastronomie a úspěchy na mezinárodní gastronomické scéně získal Tomáš Konopka.

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

Cenu in memoriam pro Kolomana Davida jako uznání za dlouholetou a obětavou práci v oblasti tělovýchovy a sportu převzal ředitel Úřadu práce Jiří David.

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

Starosta města předává ocenění Jiřině Dáňové
za dlouholetou a obětavou práci v oblasti sociálních
věcí a zdravotnictví.

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

V předvečer 17. listopadu se v obřadní síni Městského úřadu ve Stochově uskutečnil slavnostní ceremoniál, při kterém vedení města ocenilo své významné spoluobčany. Reportáž z akce přinášíme na jiném místě listu.
- jč -
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STAROSTA S MÍSTNÍM HASIČEM

ČETLI STOCHOVSKÝM DĚTEM

ky. Touto krásnou akcí chceme podpořit čtení jak dětí, tak
rodičů. Doufáme, že si krásné knihy děti přečtou a budou nám v novém roce o nich
vyprávět.
„Pokud chcete, aby vaše děti
byly inteligentní, čtěte jim pohádky. Pokud chcete, aby byly
ještě inteligentnější, čtěte jim
více pohádek.“ — Albert Einstein
Děkujeme za podporu knihkupectví Kosmas a Knihy Dobrovský, ABC, Comic-noc, Lancraft, město Stochov. Děkujeme
také všem čtenářům a budeme
se těšit za rok.
Lucie Gombitová

FOTO LUCIE GOMBITOVÁ

V listopadu se v kroužcích
Kamarádi, Mláďátka a v rodičovském centru Vendelín konala akce Celé Česko čte dětem. Hostem byl pan starosta
Roman Foršt, který četl zajímavé příběhy na kroužcích Kamarádi a Mláďátka. Poutavé čtení
a následné dotazy udělaly akci
zajímavou. K nejmenším dětem
dorazil místní hasič pan Jiří
Wintig, který četl dětskou knížku o žirafách. Děti byly zvědavé
a při krásném příběhu si i hrály.
Pan hasič nelenil a dočetl celou
pohádku. Po čtení dětem ukázal helmu a „pípák“.
Každý účastník si domů odnesl knihu, časopisy a zálož-

Děti si s sebou odnesly oblíbené časopisy.

KAMARÁDI NADĚLOVALI DĚTEM POD STROMEČEK
Letos jsme se zapojili již podruhé do této krásné celorepublikové akce Krabice od bot.
V našich kroužcích jsme zabalili celkem čtyři krabice. Krou-

DĚTI VYTVOŘILY VÁNOČNÍ
PŘÁNÍČKA PRO SENIORY V DPS
Každý rok kreslíme v kroužcích krásná přáníčka pro seniory v domově s pečovatelskou
službou Stochov. I letos jsme se
vrhli na tuto krásnou tradici.
Děti vyrobily spoustu krásných
přání. Přáníčka jsme předali

paní Brodské, která je obyvatelům DPS rozdala do schránek.
Děkujeme. Věříme, že přáníčka udělala babičkám a dědečkům radost a naladí je na vánoční atmosféru.
Vzhledem k překotné a neLucie Gombitová průhledné situaci se Živý betlém tak, jak ho znáte, konat nemohl. Opatření, nemoci a čas
nám v průběhu zkoušení daly
najevo, že bychom neměli riskovat a nechat si náš projekt
na další rok. Avšak abychom
my ani vy, jakožto naši podporovatelé, nepřišli zkrátka, přeci
jen jsme něco vytvořili. 19. prosince v 16:00 (tedy v čase klasických Živých betlémů) měla
na YouTube premiéru rozhlaDěti tvoří vánoční přání pro stochovské seniory.
sová hra o narození Ježíška.

žek Kamarádi se vrhl na krabici od bot pro slečnu 7 až 8
let, kroužek Mláďátka naplnil
krabici pro kluka 3 až 4 roky,
rodičovské centrum Vendelín

MÍSTO DIVADLA HRÁLA

FOTO LUCIE GOMBITOVÁ

ROZHLASOVÁ HRA

S autorskou hudbou a hlasem
Jiřího Štrauba a hlasy Jiřího
a Štěpánky Rumlových, Jiřího
Herinka a Roberta, Sylvy a Michaela Filipových.
Štěpánka Rumlová

potěšilo holčičku 3 až 4 roky
a kroužek Šikovné ručičky se
vrhnul na dárky pro kluka 5 až
6 let. Naše krabice se tak staly nadílkou plnou drobností,
knížek, hraček, které udělají dětem radost. Jeden balíček
skrývá spoustu menších dárečků. V celé republice se celkem
sešlo 47 846 Krabic od bot, které udělají radost dětem na nejkrásnější den v roce. Již se těšíme na příští rok a doufáme, že
„ulovíme“ více krabic na naplnění. Krásné Vánoce Vám
všem.
Lucie Gombitová

STAROSTA SE PŘESTROJIL

ZA MIKULÁŠE

Dne 4. prosince se naplnila mii a předvánoční shon, a to byl
Sokolovna dětským smíchem, náš cíl – přijít a bavit se. Děkusešli jsme se totiž konečně jeme velice všem ochotným pona pořádné mikulášské tanco- mocníkům, a především naševačce. Kromě tance mohli děti mu skvělému starostovi, který
i rodiče vyrábět a zdobit per- nám nikdy neřekne ne, ani když
níčky. Nechyběly ani zábav- po něm chceme, aby se proměné soutěže. Na dvě hodinky nil v Mikuláše.
ní. Celková štědrost běžců a dal- všichni zapomněli na pandeZuzana Lochmanová
ších darů od sponzorů se vyšplhala na částku 10.661 Kč, které
předáme do posledního halíře
mamince Štěpánka.
Nejrychlejší běžec byl Martin Hlavsa s časem 23:07 min.,
za ním doběhl Martin Růžička
a Petr Danko. V ženské kategorii vyhrála Zuzana Lochmanová
s časem 28:42 min., druhé místo obsadila Petra Buková a hned
za ní Veronika Křížová. A z dětských běžců vyhrála slečna TerMikuláš s andělem a čerty na Mikulášské tancovačce.
ka Vršecká s časem 27:37, která svým časem předběhla i ženskou výherkyni. Druhé místo STŘEDEČNÍ KROUŽKY SE ZUZKOU
obsadila Gabča Vranová. Všem
Každou středu se scházíme
Pokud nevíte, co ve středu
výhercům moc gratulujeme.
na dvou kroužcích – od 16 ho- podniknout, ráda vás uvidím,
Ještě jednou velké díky všem din na Muzikohrátkách pro s námi se rozhodně nikdo neNajtraňákům a vidíme se opět školáčky a od 17 hodin tančíme nudí. S sebou potřebujete jen
za rok na startu!
a hrajeme zábavné hry s dětmi 50 Kč a dobrou náladu.
Veronika Šubrtová z 1. stupně.
Zuzana Lochmanová

I když jsme v loňském roce
vynechali běh kvůli restrikcím,
tak letos jsme tradici dodrželi.
Nenechali jsme se odradit a náš
5. ročník předvánočního výběhu pro dobrou věc se díky tak
hojné a milé účasti běžců povedl. Před startovním odpočítáváním všichni běžci i organizátoři vyndali zvonečky a se
vzpomínkou na Hanku Zimmermannovou se rozzvonilo
stochovské náměstí. Ať už je
kdekoliv, v tu chvíli tam s námi
byla a usmívala se.
Tento 5. ročník byl věnován
Štěpánkovi ze Slaného, který se
potýká s kombinovaným postižením a s životem se pere jako
lev. Je to velmi statečný bojovník, který se za podpory maminky snaží co nejvíce naučit
soběstačnosti, aby měl šan-

ci využít chráněného bydlení
místo ústavu.
V cestě za vysněným cílem
Štěpánka přišlo letos podpořit
43 běžců, kteří si celou tu předvánoční atmosféru přišli užít.
Na 6,5 km trase se nikdo nezranil a všichni dorazili do cíle v rekordním čase. Po trase Vánočního běhu byli rozmístěni hasiči
a dobrovolníci, děkujeme Vám
za vaši práci a podporu. V cíli
běžce čekalo občerstvení od našich sponzorů, bez kterých by to
nebylo to pravé ořechové. Děkujeme panu starostovi Romanu Forštovi za poskytnutý dar
z fondu starosty. Je báječné vidět
lidi pohromadě, usmívat se a vědět, že si zaběhali pro své zdraví
a zároveň pomáhají někomu jinému. Maminka Lenka a Štěpánek tuto podporu opravdu oce-

FOTO ZUZANA LOCHMANOVÁ

ZVONKY SE ROZEZNĚLY NA POČEST
ZESNULÉ HANY ZIMMERMANNOVÉ
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STOCHOVSKÁ AKADEMIE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
Osobně jsem se mohla zúčastnit pouze jedné akce, a to
besedy Nad kronikou Stochova, kterou vedl kronikář města
Karel Beran. Výborně připravené podklady studenty oslovily, probíhala diskuse u stolků, pan kronikář ochotně zodpovídal dotazy. Bylo patrné, že
kronikářské práci rozumí a že
historie je vlastně jeho dlouholetým koníčkem. Účastníci byli
s akcí spokojeni. Jaký ale mají
názor na celkový průběh projektu? Požádala jsem účastníky Akademie o vyjádření, a zde
jsou příspěvky dvou studentek:
M. Lukášová, Tuchlovice:
Hned na první lekci se sešlo hodně posluchačů (samé
ženy, jeden muž). Bylo vidět,
že všichni mají o oznámená
témata zájem. Prvních několik přednášek bylo věnováno
Stochovu a jeho okolí. Jednalo se vysvětlení některých současných místopisných názvů,
objevovali jsme stopy dřívějšího osídlení a seznámili jsme
se s postupným vývojem krajiny. Podrobněji pak byl probrán historický vývoj Stochova a kronikářské záznamy. Neméně zajímavá přednáška byla
o historii a vývoji těžby černého uhlí v okolí. Při těchto přednáškách se živě zapojovali i posluchači s vlastními znalostmi

okolí a událostí. Poněkud odlišnou tematiku otevřela poslední přednáška zaměřená na pozitivní přístup k životu v seniorském věku. Vzbudila značný
zájem, vyvolala dotazy i připomínky. Všichni přednášející vzbudili i pozornost posluchačů. Mluvili zřetelně a srozumitelně. Text byl doplňován
četnými konkrétními příklady,
některé přednášky i prezentací.
Celkové ovzduší je velmi přátelské a optimistické.
Hana Vítová, Hvozd u Rakovníka: Vzhledem k tomu, že
jsem dojíždějící a před každou
přednáškou je čas získat informace od organizátorek tohoto úžasného projektu, mám asi
trochu větší přehled nežli ostatní účastníci. A jaký je můj postřeh? Sleduji debaty „spolužáků“ během pravidelného občerstvení o přestávkách a musím
říci, že panuje všeobecná spokojenost s organizací a s výběrem přednášejících, kteří nám
velice zasvěceně a se zápalem
předávají informace. Za mě
tedy jednička s hvězdičkou pro
všechny, kteří se zasloužili o to,
aby se mohli senioři sejít, podebatovat a dozvědět se něco nového a potřebného pro běžný
život. Jen tak dál!
A co chystáme na 2. pololetí? Zatím nemůžeme uvést pev-

ná data, ale účastníci se mohou
těšit na další, 2. setkání s panem Zdeňkem Svobodou, dále
s psychologem panem Václavem Mertinem, s paní doktor-

vářky, organizaci vycházek musíme ještě doladit.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na úspěchu Akademie podíleli. Poděkování si zaslouží Město Stochov a Místní akční skupina
Svatováclavsko za podporu akce
a pan Milan Zimmermann, rodák ze Stochova, za grafickou
úpravu studentského průkazu
bez nároku na odměnu. Poděkování patří dále ředitelce školy ve Stochově paní Lence Mazuchové, paní Lucii Gombitové
ze spolku Kamarádi a paní Marii
Peterkové z Komise pro mládež
a seniory ve Stochově, které akci
pravidelně organizačně zajišťují.
Všem čtenářům i posluchaZe stochovské Akademie třetího věku.
čům Akademie přeji hodně
kou stomatoložkou Kateřinou panem Radkem Prajzou. Školní zdraví do nového roku a pěkLandovou, s magistrou farma- rok by měly ukončit vycházky né chvilky při setkávání.
cie paní Rieglovou.
s výkladem pana Václava VodAnna Chocholová, Stochov

JAK SE DAŘILO STOCHOVSKÝM ŠACHISTŮM
Stochovský šachový oddíl
odehrál v Kladně třetí kolo regionální soutěže, a to s oddílem Kladno B. Partii na první šachovnici vyhrál soupeř,
na druhé, třetí a čtvrté šachovnici byly remízy, na páté získal
bod náš hráč, takže zápas skončil remízou 2,5 : 2,5. Čtvrté kolo
jsme měli hrát s dalším družstvem z Kladna, a sice Nova
Kladno. Bohužel stalo se něco
podobného, jako předloňského
roku, když nám covid odpískal
po třetím kole konec soutěže.
V prosinci minulého roku však

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA

HLEDÁ ZÁJEMKYNĚ
Účastníme se turnajů
žlutého a červeného minivolejbalu, které organizuje Středočeský volejbalový
svaz. Již víme, že abychom
se dobře umístili, musíme trénovat na 100 %.
Na prvním letošním turnaji ve žlutém minivolejbalu v Hořovicích se nám
to již vyplatilo. Po úvodních prohrách jsme porazili Kladno Volebal CZ
a Hořovice B a umístili se na krásném 2. místě.
V červeném minivolejbale, který je založen na volejbalovém podání a odbytí obouruč vrchem – prsty,
potřebujeme doplnit naše
talentované hráčky.

Až propukne jaro, budeme si
povídat o přírodě, pozorovat ji
s lektorkami sdružení Koniklec, budeme si také povídat
o včelách a o medu s včelařem

FOTO DAGMAR ZIMOVÁ

První pololetí Stochovské akademie třetího věku, která zahájila svoji činnost 5. října, se pomalu chýlí ke konci. Až budou čtenáři Stochovských listů číst tento výtisk, budou před
námi už jen dvě přednášky.

Volejbalová přípravka obsadila na turnaji 2. místo.

Pro dívky, které mají zájem o účast na našich trénincích a turnajích ve žlutém a červeném minivolejbale, je důležitá chuť trénovat a také rok narození
2015 + 2 roky – 2 roky (tj.
od 2017 do 2013). Rovněž uvítáme dívky, které
jsou narozené v roce 2012
a jsou sportovně nadané.
Tréninky probíhají, když
situace dovolí, každé pondělí a středu na kurtech
VK Tuchlovice nebo v tělocvičně Základní školy v Tuchlovicích od 17.
hodin. Kontaktní e-mail:
dpl@volny.cz
Ondřej Pilný,
trenér III. třídy

zůstala ještě možnost, že po domluvě kapitánů obou družstev
by se mohly oba prosincové zápasy předehrát. Kapitán Novy

předstihu, sešlo se nás zase jenom deset. Je to velká škoda,
přesto jsme si velice hezky zahráli. Závěrem bych rád upo-

Z Vánočního turnaje stochovského šachového oddílu v klubovně v domě kultury.
nejdříve řekl, že přijedou, ale tři
dny před termínem nám oznámil, že hrát nebudou.
Ještě bych se rád zmínil o vánočním turnaji, který jsme odehráli 11. prosince u nás v klubovně. Přestože jsme termín
turnaje oznámili v dostatečném

zornil všechny šachisty na šachové turnaje na LICHESS,
což je jakási náhražka za turnaje naživo a musím říci, že se
přihlásí až 40 hráčů, a je to veliká zábava. Také bych rád popřál všem do nového roku hodně úspěchů.
Robert Tůma

ZE ŠACHOVÉHO DĚNÍ
Dne 17. října jsme odjeli na první zápas v regionální
soutěži do Zlonic. Věděli jsme,
že to nebudeme mít lehké, a tak
po výhře na první šachovnici
a remíze na šachovnici č. 3 jsme
prohráli 1,5 : 3,5. Byl to první
zápas, a tak doufáme, že příště
dopadneme lépe.
Ten příští zápas jsme měli
hrát 7. listopadu doma proti družstvu Buštěhradu C.
Buštěhrad nás překvapil a postavil proti nám silné mužstvo

z mladých šikovných hráčů,
a když na čtvrté a páté šachovnici se našim hráčům nepovedlo zahájení a prohráli, tak
po remízách na první a třetí šachovnici a jediné výhře na druhém postu byla na světě naše
druhá prohra v soutěži. Prohráli jsme 3 : 2.
Znovu připomínám zájemcům o šachovou hru, že se stále scházíme v sobotu od 14 hod.
a v neděli od 9 hod.
Robert Tůma
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NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

ANEB DŮVODY PRO ČIPOVÁNÍ POPELNIC
Dne 23. prosince 2020 byl schválen nový zákon o odpadech,
který vstoupil v účinnost hned 1. ledna 2021 a který, spolu
s dalšími předpisy, od základu mění zaběhlé postupy pro nakládání s odpady i stávající filosofii výpočtu poplatku za komunální odpad. Reaguje tak na již neudržitelný stav, kdy téměř
polovina komunálních odpadů v zemi je ukládána na skládky.
Nová legislativa nutí obce i nás všechny k maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich třídění a recyklaci využitelných
materiálů. Postupně se totiž bude navyšovat cena za tunu komunálního odpadu ukládaného na skládky, a naopak se v jednotlivých letech bude snižovat limit pro množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku v rámci tzv.
třídicí slevy. Do roku 2030 musí ČR recyklovat o třetinu více
odpadu než v současné době, a začne také platit úplný zákaz
skládkování recyklovatelných odpadů. Více než kdy jindy tedy
bude platit, že „nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“.
Z těchto důvodů musí jednotlivé obce nejpozději v letošním roce přehodnotit a příp.
upravit svůj systém odpadového hospodářství tak, aby do budoucna požadavkům legislativy vyhověl a zároveň nezatížil
obecní rozpočty nebo jednotlivé poplatníky. Stanovení poplatku bylo a je výhradně záležitostí obce, přičemž většina
obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje,
aby občané obcí nemuseli platit plné náklady. Tak tomu je
i ve Stochově.
V souladu s evropskými recyklačními cíli zavádí nový zákon o odpadech také postupné
zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to
z 800 Kč za tunu v roce 2021 až
na 1 850 Kč v roce 2029. Pro každý rok lze však zároveň nově
uplatnit tzv. třídicí slevu, která
letos činí 500 Kč za tunu v případě, že se obec vejde do limitu množství odpadu připadají-

cího na obyvatele a ukládaného na skládku. Tento limit pro
rok 2021 činí 200 kg za obyvatele a rok a bude se postupně
každý rok o 10 kg snižovat (až
na 120 kg v roce 2029).
Ve Stochově jsme v roce 2019
ukládali na skládku 262,8 kg
na obyvatele, z čehož bylo
201,1 kg směsného odpadu
a zbytek připadl na velkoobjemový odpad. V roce 2020 už
to bylo 273,5 kg na obyvatele
a z toho 66 kg na obyvatele byl
velkoobjemový odpad. Ve Stochově se tedy pohybujeme vysoko nad limitem.
Abychom se nepohybovali na takto vysokých číslech
a naše náklady na likvidaci odpadu nestoupaly, je nutné, aby
se vytřídilo mnohem víc obnovitelného odpadu. Za každý kilogram, o který překročíme limit, budeme platit téměř dvojnásobek. Tato společná snaha má smysl. Podle nového zákona na třídicí slevu

dosáhnou všechny obce, ale legislativa_ metodicke_ poky- vážení odpadů v jednotlivých
bude pouze na nich, jak dlou- ny_ odpady), „Nová odpadová nádobách. Toto se podařilo až
ho tuto slevu budou v daném legislativa“.
ke konci roku 2021. Město tak
roce čerpat. Překročí-li obec
Z předchozího textu vyplý- bude mít mnohem lepší přehled
povolený limit (190 kg v roce vá, že je v zájmu každé obce, o naplněnosti jednotlivých ná2022), stoupne poplatek za ulo- aby měla do budoucna přesný dob a bude moci mnohem efekžení odpadu na skládku (letos přehled o tom, kolik odpadů tivněji řídit odpadové hospotedy na 900 Kč za tunu), což na skládku ukládá. Co nejdří- dářství ve městě.
už je poměrně dost. Jestliže se ve totiž bude muset každá obec,
V průběhu druhé poloviny
ale městu a nám všem podaří s přihlédnutím k místním zvyk- listopadu 2021 proběhla první
v budoucích letech třídit (ze- lostem i zkušenostem ostatních etapa čipování sběrných nádob,
jména bioodpad a další dru- samospráv, zvolit pokud možno a to jak individuálních u jedhy separovaného odpadu) ješ- ten nejvhodnější systém naklá- notlivých domů, tak i kontejtě více, zlepšovat využitelnost dání s odpadem včetně s tím nerů na sídlišti. A to jak těch
vytříděného odpadu a postup- spojeného nastavení základu na směsný komunální odpad,
ně tak dál snitak i na separožovat celkové
vaný.
množství odpaDoporučujedů, které konme všem občačí na skládce,
nům přehodnomůžeme využít
tit, jaký odpad
tzv. třídicí slev jejich popelnivu, kterou nový
cích končí. Zda
zákon o odpase opravdu jeddech přináší,
ná o směsný konapř. i po celý
munální odpad.
rok. Nic jinéDle všeobecné
ho nám vlast- Kontejnery na tříděný odpad v ul. Jaroslava Šípka.
praxe i z jiných
ně ani nezbývá.
obcí a měst se
V opačném případě a bez dal- místního poplatku a upravit je počítá 1 nádoba pro 4 osoby
ších nových opatření reálně novou obecně závaznou vyhláš- (a to dokonce při 14denním
hrozí, že se celý systém odpado- kou. Ať už se ale obec rozhodne svozu).
vého hospodářství bude měs- jakkoli, všechny zákonné možVěříme, že tímto počinem
tu, a tedy nám všem dále pro- nosti jsou závislé na množství nastartujeme lepší povědodražovat. Nejde samozřejmě odpadu v kg (nebo na objemu mí o nutnosti třídění odpadů
zdaleka jen o stránku finanční. nádoby na kg přepočteném). a o nutnosti produkce miniTo, jak se dnes budeme k od- Z tohoto důvodu Stochov při- mální množství odpadů.
padům a přírodě chovat, pocí- stupuje k zavedení evidenčníJiž v průběhu podzimu si
tíme v budoucnu nejen my, ale ho systému odpadových ná- mohli zájemci z rodinných
i naše děti a vnoučata. Koho by dob. Je nutné získat lepší pře- domů, nebo zahrádkáři zažádat
problematika nového zákona hled o množství odpadu v jed- o kompostér zdarma. Na tyto
o odpadech zajímala podrob- notlivých nádobách obslouže- kompostéry se městu podařila
něji, může se podívat na web ných při jednotlivém svozu. Již získat dotace.
Ministerstva životního prostře- delší dobu jedná vedení města
Ing. Sylva Filipová,
dí ČR (https://www.mzp.cz/cz/ se svozovou firmou o zajištění
vedoucí správního odboru

VÁNOČNÍ STROMEK V ČELECHOVICÍCH SE ZNOVU NAZDOBIL
Dne 27. listopadu bylo naplánováno, ostatně jako všude v ji- čily, hrály na hudební nástroje
ných městech a obcích, rozsvícení vánočního stromku. Vzhle- a přednášely vánoční básničky.
dem k tomu, že v Čelechovicích je jako vánoční strom použíV Multifunkčním centru
ván živý, vysoký smrk na návsi Družby, kde světýlka zůstávají za doprovodu koled děti spopo celý rok, bylo nutné vánoční výzdobu po pár letech znovu
obnovit. Parta dobrovolníků a hlavně těch, co se nebojí výšky, společně s najatou plošinou 20. listopadu celý smrk znovu nazdobila.
Ostatní přípravy probíhaly
v plném proudu, když opět zasáhl nouzový stav s omezeními. Výhodou naší obce je, že
jsme se dokázali vejít do nařízeného počtu max. 100 lidí
při venkovních akcích. Tak se
nakonec takto toužebně očekávaný první advent nakonec
mohl uskutečnit. Sváteční pod-

večer začal proslovem předsedkyně spolku Barbory Bachurové, která popřála všem krásné
svátky. Navazoval pan starosta
Roman Foršt, který v přání pokračoval a zároveň velmi ocenil práci spolku i v takto těžké
době. Večer probíhal opravdu vánočně. Děti si připravily krátké vystoupení, kde tan-

lečně s rodiči vyráběly vánoční ozdoby a zdobily perníčky.
Připomněly si pár krásných
vánočních tradic, jako je krá-

Stromek v Čelechovicích se zdobil již 20. listopadu.

jení jablíček či pouštění svíček
na lodičkách z oříšků. Následoval dopis Ježíškovi, kdy si děti
napsaly svá přání a pak jej společně vypustily do nebes pomocí balónků. A jako každý rok,
na první advent, než se rozsvítí vánoční strom, přišel i anděl,
čert a Mikuláš. Rozdali dětem
malé dárky v podobě sladkostí a pak se všichni přesunuli
na náves, kde byl za společného
odpočítávání strom rozsvícen.
Všude voněly grilované klobásy, popíjel se čaj i svařák. Byl
to moc krásný podvečer, kdy
všichni nasávali vánoční náladu a těšili se opět ze společného setkání. Anna Lapuníková
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TECHNICKÉ SLUŽBY
STOCHOV, S. R. O.
Nabídka služeb pro rok 2021, všechny ceny vč. DPH

Pronájem bikramových van
Ceny za pronájem bikramových van pro rok 2021:
Bikramová vana 2 m³: 500 Kč /den
Bikramová vana 4 m³: 750 Kč/den
Bikramová vana 6 m³: 1 100 Kč/den
Doprava: 25 Kč/km
K ceně pronájmu a dopravy je nutno připočítat poplatek za uložení
odpadu dle platného ceníku Ekologie s.r.o nebo ČLUZ a.s.

Vyklízení bytových i nebytových prostor
Potřebujete vyklidit byt, sklep či garáž?
Cena služby je 290 Kč/h za jednoho pracovníka.

Odvoz odpadu multikárou
Bikramová vana je pro Vás zbytečně velká? 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, a to včetně dopravy.

Dovoz stavebního materiálu
Nabízíme Vám dovoz stavebních materiálů vozem Iveco do objemu
3m3 a vozem Multicar do objemu 1m3.
Například tyto materiály: různé druhy recyklátů, písku, kačírku, kameniv, zeminy a mulčovací kůry.
Pokud máte o tuto službu zájem,
neváhejte nás kontaktovat. Cenu
sdělíme podle druhu dováženého materiálu.
Doprava: 25 Kč/km

Sběrný dvůr
Otevírací doba sběrného dvora: Pondělí až pátek = 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.

Pronájem plošiny
Technické služby Stochov,
s.r.o. nabízejí k pronájmu
montážní plošinu s dosahem 16 m s obsluhou.
Pronájem plošiny: 545 Kč/h.
Cena dopravy: 25 Kč/km
Při pronájmu plošiny na
dobu delší než 3 hodiny se
hodinová sazba snižuje.

Nebezpečný odpad
Věděli jste, že k nám do
sběrného dvora můžete přivézt i nebezpečný
odpad? Jedná se hlavně
o barvy, ředidla, asfaltové pásy, všechny druhy maziv, materiály obsahující azbest.
Materiály obsahující
azbest (např. eternit)
musejí být zabaleny,
např. do fólie, plastového nebo polypropylenového pytle. Nebezpečný odpad můžete přivézt kdykoliv v otevírací době sběrného dvora.
Kontakty: Technické služby Stochov, s.r.o.
provozovna: Honické náměstí 163, 273 03 Stochov
vedoucí provozu p. Jan Kouba:
722 955 703, ts1-stochov@seznam.cz
back office manager pí. Jaroslava Fuksová:
727 917 968, ts-stochov@seznam.cz
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NOVÝ ROK SPORTOVNÍ HALY

MĚSTA STOCHOVA

Svátky jsou za námi a nový
rok už se pevně ujal své vlády.
Život se vrací do starých kolejí
– nebo jde o koleje nové? Celá
řada z nás si z minulého roku, zvláště
svátečního hodování, odnesla i nějaké
to kilo navíc. S novým rokem bychom
se těch kil rádi zbavili. Chceme zhubnout,
jíst lépe, zdravěji
žít? Nejlepší způsob
na hubnutí a zdraví
životní styl je pohyb,
a proto nás neváhejte navštívit
a vybrat si z celé škály sportů,
které ve Sportovní hale Stochov
nabízíme.
Sportovní hala má otevřeno každý den i během svátků
od pondělí do neděle od 10:00
do 22:00. Po příchodu Vás při-

vítají milé recepční, kde po zaplacení dostanete instrukce
a klíče od cvičebny. Navštívit
u nás můžete posilovnu, kar-

dio – zónu, víceúčelovou tělocvičnu, dva squashové kurty,
čtyři bowlingové dráhy. Dále
si můžete zahrát volejbal, tenis, futsal, florbal či badminton
ve velké hale s tribunou. Posilovna a kardio-zóna je vybavena profesionálními fitness stro-

ji, které jsou pravidelně servisovány. Ve víceúčelové tělocvičně
se nachází mnoho sportovních
pomůcek sloužících ke cvičení skupinových lekcí (cvičení trx, jóga,
posilování vlastní
váhou, tanec, kondiční cvičení apod.).
Na recepci sportovní haly je možnost si za mírný poplatek zapůjčit, či
koupit rakety a míčky ke hře. Také jsou
zde připraveny
k prodeji sportovní doplňky
na florbal, squash, tenis, badminton a fitness. Po fyzické námaze, či jen tak si můžete zajít
na drink nebo něco dobrého
na zub do občerstvení, které
je otevřeno ve sportovní hale
za recepcí.
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Rozpis akcí ve Sportovní hale Stochov
(víkendové akce leden – únor 2022)

8. – 9. 1.
15. – 16. 1.
22. – 23. 1.
30. 1.
5. – 6. 2.
12. 2.
19. – 20. 2.
26. 2.
27. 2.

– Okresní soutěž
– T. K. Stochov
– Okresní soutěž
– Dynamis
– Okresní soutěž
– Ples města Stochova
– Okresní soutěž
– Unhošť
– Rakovník

1. a 2. tř. futsalu
– tenis
1. a 2. tř. futsalu
– florbal
1. a 2. tř. futsalu
1. a 2. tř. futsalu
– florbal ženy
– florbal

Přejeme Vám
úspěšný, šťastný,
bezstarostný
a bohatý rok
2022.
Váš kolektiv
SAMS

INFORMACE ZE SAMS
zz
Hledáme trenéry či instruktory na skupinové lekce
do víceúčelové tělocvičny. Prostory jsou vhodné např. na pilates, kruhové tréninky, více druhů jógy, cvičení Sparťan, kickbox, aerobic nebo stepaerobic,
taebo, tanec, posilování těla
či břišní pekáč. Uvítáme kromě instruktorů i učitele, kteří
by měli zájem o cvičení s dětmi. Pronajmout tělocvičnu lze
i v dopoledních hodinách. Jednorázový vstup je 120 Kč, pronajmutí tělocvičny na 1 hodinu je za 300 Kč a na celý den je
1750 Kč. Podpořme zdraví životní styl a rozhýbejme se.

zz
Ve sportovní hale lze na
zz
Na našich internetových
viditelná místa umístit velkou stránkách se lze podívat na virplachtu nebo nálepku s Vaší tuální prohlídku Sportovní haly
reklamou. Využijte naší po- Stochov.
četnou návštěvnost sportovců
Zpracoval
a zviditelněte se. Více informaBc. Michal Paták, Dis.,
cí na recepci SH nebo na tel.:
vedoucí organizační složky
725 422 146
zz
Během měsíce listopadu
a prosince probíhala ve Sportovních areálech města Stochova oprava tenisové zdi. Kvůli
nepříznivému počasí se oprava přesouvá do roku 2022. Těšit se můžete na nový povrch
hrací plochy a na nově zrekonstruovanou tenisovou zeď
z obou stran.

Zpracoval Bc. Michal Paták, Dis., vedoucí organizační složky

strana 16

aktuality

Stochovské listy 13. ledna 2022

TOULKY STAROU PRAHOU A VÝROBA

VÁNOČNÍHO SVÍCNU VE STOCHOVSKÉ KNIHOVNĚ
V úterý 23. listopadu jsme společně
s Komisí pro mládež a seniory uspořádali předvánoční výlet do Prahy. Paní
Mgr. Marie Peterková nás provedla
Starou Prahou. Navštívili jsme Pražský
hrad a Hradčanské náměstí. Nerudovou ulicí jsme došli na Malostranské ná-

městí a Mosteckou ulicí na Karlův most.
Dále jsme pokračovali na Staroměstské
náměstí a Celetnou ulicí kolem Prašné
brány na Masarykovo nádraží, odkud
nám jel vlak do Stochova. K dokonalé atmosféře přispělo i krásné slunečné
počasí a bezvadná parta lidí.

JIŘÍ ŠTRAUB CHYSTÁ NOVOU KNIHU,

POTŘEBUJE ALE POMOC ČTENÁŘŮ
Stochovský rodák Jiří Štraub navazuje na svoji první dětskou knihu
Rockové příběhy pro malé rebely velmi volným pokračováním s názvem
Krokodýlova kapela. S realizací projektu mu ale musejí pomoct čtenáři v crowdfundingové kampani. Online předprodej začíná 17. ledna 2022
na adrese bit.ly/KupKapelu a končí 15.
února. Když se tvůrcům podaří naplnit vytyčenou částku, publikace vyjde u nakladatelství Pointa, když ne,
přispěvatelům se peníze automaticky vrátí zpět.

Jiří Štraub chystá novou knihu.

Stochovský rodák Jiří Štraub.
„Je to hudební rodinná komedie o partě zvířat, která se dá dohromady při cestě za svým
místem mezi rockovými
titány. Aby ale muzikanti uspěli, musejí překonat
spoustu překážek,“ říká
o knize její autor s tím,
že Krokodýlova kapela
bude naprosto srozumitelná i pro ty, kteří nečetli
Rockové příběhy.
Kniha je určena pro
děti starší osmi let a pro
hudební fanoušky všeho
věku. Amatérští i profesionální muzikanti v ní navíc najdou situace, které
jim budou jistě velmi povědomé.
Více informací čtenáři
najdou na facebookové
stránce Rockové příběhy
pro malé rebely. - red -

CO SE DĚJE V MUZEU
První adventní neděli si návštěvníci
muzea mohli užít jednu z mála kulturních předvánočních akcí. Muzeum se
zabalilo do vánočního hávu a pomocí flétniček a recitátorky ze ZUŠ byla
zahájena soutěžní výstava betlémů.
Do soutěže se zapojilo 31 soutěžících,
a to v kategoriích děti, dospělí a skupiny. Výstava byla otevřená do svátku
Tří králů 6. ledna, kdy se o slavnostní
ukončení výstavy postarala starší sekce sboru Rosička.
Hned v úterý 11. ledna v 15 hodin
můžete přijít k nám do muzea na ver-

nisáž „Karel Kestner – portréty slavných“. Karel Kestner byl portrétní fotograf předních českých umělců 20. století
a osobnost našeho regionu. Své fotografie publikoval na vice než 30 autorských
a společných výstavách, a ve dvou knižních publikacích.
Muzeum je otevřeno v úterý a v sobotu od 9 do 13 hod. a ve čtvrtek od 13
do 17 hod. Máte-li dotaz, či chcete muzeum navštívit jindy, pište na muzeum@
stochov.cz anebo navštivte náš Facebook Muzeum Stochov.
Štěpánka Rumlová

Předvánoční čas si už nedovedeme představit bez
adventního věnce či vánočního svícnu. Jakákoliv
vlastnoručně vyrobená dekorace potěší a udělá nám
radost. Z tohoto důvodu
Městská knihovna ve Stochově ve spolupráci s Komisí pro mládež a seniory připravila na čtvrtek 2.
prosince pro zájemce z řad
občanů výrobu adventního
svícnu a vánočních háčkovaných ozdob. Na stolech
byly pro výrobu svícnů připraveny korpusy vyplněné
přírodními materiály, různé druhy šišek, stuhy, svíce
a drobné dekorace, a jeden
ukázkový svícen. Každý
z účastníků si udělal opravdu originální dekoraci, která se určitě bude vyjímat Vyrobený vánoční svícen.
na vánočně laděném stole.
Děkujeme všem zúčastněným za krásPaní Freimanová připravila výstavku
vánočních háčkovaných ozdob i s popi- ný večer a paní Peterkové patří velký dík
sy. Zájemkyně si mohly vyzkoušet tvor- za přípravu korpusů a za organizaci cebu ozdob nebo získat v tištěné podobě lého večera.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová
přesný pracovní postup.
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ZMĚNA V PLACENÍ MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA ODPAD
Od 1. 1. 2022 je sazba místního poplatku za svoz odpadu
900 Kč/poplatník/rok
Splatnost poplatku je do 28. února 2022.
V případě platby ve dvou splátkách
do 28. února 2022 a do 30. června 2022.
(Poznámka: V případě bezhotovostní platby
poplatek uhraďte nejdříve 1.1.2022)
Vzhledem k epidemiologické situaci
preferujte bezhotovostní placení.
I pro letošní rok je pro vás otevřen platební portál na

https://platby-sc.cz/organizace/kladno/stochov/mesto-stochov.

(odkaz naleznete i na www.stochov.cz)

Případně můžete platit na účet města Stochov č. 0388146339/0800.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte své rodné číslo. Pokud platíte
za více osob, uveďte jejich rodná čísla do poznámky. Specifický symbol (SS) 1340; konstantní symbol (KS) 0379.
Známka na popelnici (v případě nádob u rodinných domů) bude
po kontrole platby doručena do poštovní schránky.
Pozn.: Pokud Vám po zaplacení nebude známka do konce února doručena, kontaktujte nás, prosím, telefonicky (p. Skořepová,
312 679 132). Mohlo se stát, že platbu nebylo možno identifikovat.
Můžete zaplatit i platební kartou, případně v hotovosti, osobně
v Infocentru Městského úřadu Stochov. V tom případě, prosím, dodržujte všechna doporučení v souvislosti s epidemií. Předpokládané
zahájení výběru poplatků v infocentru je 17. ledna 2022.
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Dostávejte zprávy z naší obce

prostřednictvím SMS nebo e-mailu.
Vážení občané,
naše město Stochov Vám nabízí možnost bezplatné služby Smart Info na odesílání důležitých
informací a zpráv z města přímo do Vašich mobilů pomocí SMS nebo na váš email.

Co služba přináší?
•
•
•
•
•
•

Doručovaní SMS a e-mailů od obce
Bezplatná služba
Jednoduchá a rychlá registrace
Možnost výběru kategorií zpráv
Jeden účet pro více služeb
Osobní údaje v bezpečí

Jak se zaregistrovat na odběr zpráv?
Registrace je velmi jednoduchá a rychlá.
1.
2.
3.
4.
5.

Stačí kliknout na tlačítko zaregistrovat nebo načíst QR kód.
Vybrat svoji obec.
Zvolit kategorii zpráv, které chcete dostávat.
Zadat své kontaktní údaje.
Potvrdit a jste zaregistrováni.

K odběru zpráv se můžete zaregistrovat
Na webových stránkách našeho města

Jednoduše načtením QR kódu

Chci se zaregistrovat

Co můžete získat registrací do Smart Info?
•
•
•
•
•
•

Oznámení o mimořádných situacích, výpadcích elektřiny
Informace o mimořádném svozu odpadu
Pozvánky na připravované události a akce ve městě
Změny otevíracích hodin pošty, obchodu, úřadu...
Termíny očkování domácích zvířat
Krátké a podstatné informace z města
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Prodej zánovních a ojetých vozů v autobazaru

AUTO VELVEX ve Slaném, v Pražské ulici
Ford Tourneo Custom
Rok výroby: 2018
Najeto: 150 000 km
Motor: 2.0TDCi, diesel
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Verze Sport, Long
Cena: 537 108 Kč bez DPH

Dacia Sandero Stepway
Rok výroby: 2010
Najeto: 119 000 km
Motor: 1.6MPi, benzin
Původ: Německo
Počet majitelů: 1
Klimatizace
Cena: 124 900 Kč

Hyundai ix20
Rok výroby: 2017
Najeto: 41 000 km
Motor: 1.4i, benzin
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Tovární záruka Hyundai
Cena: 269 800 Kč

Fiat Ducato 2.3 MTJ
Rok výroby: 2019
Najeto: 46 000 km
Motor: 2.3 MTJ,118kW, diesel
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Kompletní servisní historie
Cena: 499 900 Kč bez DPH

Škoda Superb L&K
Rok výroby: 2017
Najeto: 106 000 km
Motor: 2.0TDi, 140 kW
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Pohon 4x4, automat
Cena: 520 579 Kč bez DPH

Škoda Rapid
Rok výroby: 2015
Najeto: 148 000 km
Motor: 1.2 TSi, 77 kW
Původ: Německo
Počet majitelů: 1
Servisní historie kompletní
Cena: 249 900 Kč

Peugeot Boxer 2.0e-HDI
Rok výroby: 2017
Najeto: 131 000 km
Motor: 2.0e-HDI, 120 kW
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Kompletní servisní historie
Cena: 419 900 Kč bez DPH

- Prodej vozů
- Výkup vozů
- Financování vozů
- Úrok od 4,5 % ročně
- Kompletní pojištění
- Protiúčet
- Autopůjčovna

A mnohem více…

Kompletní nabídka: www.autovelvex.cz, tel.: 774 545 881
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www.decroslany.cz
okna@decroslany.cz
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312 525 978
602 328 704

JELÍNEK AUTO
Knovíz 14, tel.: 777 577 718
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Pronájem užitkových
a osobních vozů

Mobilní
drcení sutě

www.jelinekauto.cz
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POD STROMEČEK DOSTALI PLYŠOVÉ PANDY
Vedení města Stochov pořá- ory, kteří žijí ve Stochovském situace nedovolila v roce 2021
dá pravidelné každým rokem domě s pečovatelskou služ- toto setkání uspořádat, a tak
předvánoční besídku pro seni- bou. Stávající epidemiologická se vedení města rozhodlo zakoupit a předat dárky v podobě plyšových medvídků pand
Křížovka
prostřednictvím pečovatelské
služby. Také na samotné dámy
z pečovatelské služby bylo dár-

kem pamatováno. „Pěvně věříme, že jsme naše seniory potěšili a přejeme všem občanům
města Stochov do nového roku
mnoho zdraví a vše jen to nejlepší,“ uvedli starosta Stochova
Roman Foršt a místostarostka
Miloslava Becherová.
- jč -

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 326, ISDS: gssb6ug
Web: www.stochov.cz
E-mail: stochov@stochov.cz
Technické služby
E-mail: ts-stochov@seznam.cz
http://tsstochov.webnode.cz/
Policie ČR – OO Stochov
Tel: 974 873 880
Mobil: 702 207 679
Linka tísňového volání: 158
Městská policie
Tel.: 312 651 658
Hasičský záchranný sbor
Tísňová volání: 150

VODOROVNĚ: A. Naše politická strana; farní úřad; hokejista Třince; kočár (slov.) – B. Začátek tajenky. – C. Jméno psíka;
oslovovat ve třetí osobě; brečení. – D. Časový údaj; vozatajstvo;
potopení. – E. Hojivá mast; kód Itálie, domácké ženské jméno. –
F. Německé zájmeno „nám“; německá řeka; část chodidla; pres.
– G. Konec tajenky. – H. Malý buvol; značka mléčných výrobků; trumf v bridži.
SVISLE: 1. Kolonie; držadla hrnce. – 2. Jez; německy nyní. –
3. Těžce pracovat; jistě (slov.). – 4. Tropické ovoce; moč (lékař.).
– 5. A sice; liturgická kniha. – 6. Francouzský herec; ruská řeka.
– 7. Argument obhajoby; korýš. – 8. Bečení; šachový výraz. – 9.
Omazání; velký druh žraloka. – 10. Šicí vlákno; vzletný způsob
řeči. – 11. SPZ K. Varů; slovenský kraj. – 12. Náš zpěvák; vyrobit
litím. – 13. Knižní nakladatelství; citosl. rezignace. – 14. Energetické místo v těle; boxerský úder (zast.).
Nápověda: Laja. Nun.
Tajenka z minulé křížovky: I psí život má své světlé dny.

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/

Starosta města Roman Foršt s místostarostkou Miloslavou Becherovou u vánočního stromku se spoustou plyšových medvídků, které dostali k Vánocům senioři ve stochovské DPS.

SŠ služeb a řemesel
J. Šípka 187, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 269, 312 651 397
E-mail: info@ssars.cz
Dům s pečovatel. službou
Tel.: pečovatelky 601 346 419
E-mail: spravni1@stochov.cz
Tel.: 312 651 326
Praktický lékař
MUDr. Ondřej Šturma
Tel. 312 651 270
MUDr. Bohumil Nevím
Tel. 312 525 863
Stomatologická ambulance
MUDr. Miroslav Faltýnek
Tel.: 737 859 165, 776 490 607
Dětský lékař:
MUDr. Vladimír Volf
Tel: 774 803 773
Gynekologická ordinace
Bude otevřena v letních měsících

Žena hubovala na moje kouření a dala mi k Vánocům tohle,
když prej musím mít furt něco v hubě...

MO ČSSD
STOCHOV

přeje všem
občanům a příznivcům
mnoho zdraví a štěstí
v roce 2022
Předsedkyně MO Mgr. M. Becherová

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

To je firma „Rychlé půjčky?“ Potřebuji honem půjčit pět stovek?

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

Stochovské listy vydává Vydavatelství Gelton Nové Strašecí pro Město Stochov. Vydavatel Jiří Červenka (tel. 313 572 113), šéfredaktor Libor Pošta (mobil 602 394 532), ilustrátor Ladislav Oplt, kreslíř Luděk Schneider. Adresa vydavatelství a redakce: Vydavatelství Gelton, Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, tel. 313 572 113, E-mail: gelton@
gelton.cz, Web: www.gelton.cz. Sazba: Raport, s. r. o. Rakovník, Tisk: MAFRAPRINT Praha, Periodicita 1× za dva měsíce, Náklad: 5 000 ks, Cena: zdarma. Příspěvky do novin je možno odevzdávat na MěÚ Stochov čp. 486 nebo přímo ve vydavatelství Gelton. Stochovské listy navazují na předešlé periodikum „Naše město Stochov“ (1977–2020).

