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Zdarma

OBYVATELÉ BYTOVÝCH DOMŮ V MAJETKU MĚSTA
STOCHOVA SE NOVÝCH CEN TEPLA BÁT NEMUSÍ
Ceny energií rostou do nevídaných výšin, což je pro mnohé výrobce, či dodavatele tepla poměrně velká komplikace.
Ještě více jsou rozladěni odběratelé tepla – nájemníci v městských bytových domech, kteří byli v nedávné době v řadě měst
a obcí informováni o výrazném navýšení cen za dodané teplo.
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li již mnoho zkuky, jako v předchozích
šeností. A i díky
letech. Více mi prozradila místostarostnim dokážeme získat rychle potřebka Stochova Miloslané informace a pova Becherová: „Protosléze s dostatečže máme spolehlivého
Obyvatelé bytových domů na rozdíl od nájemníků z řady a mohu říci perfektního
ným předstihem
v majetku města Stochova ale jiných měst budou za dodáv- dodavatele tepla, firmu
nakupovat palimohou být klidní, protože ky tepla platit podobné část- ITES, spol. s r.o., který
vo – zemní plyn,
na komoditní burna Stochově provozuze. A když se nám
je dvě kotelny – jednu
daří takovéto nána zemní plyn a drukupy, jsme schopni
hou na štěpku, a ktefixovat cenu tepla
rý dokázal nakoupit
na velmi přijatelzemní plyn ještě za staných hodnotách.
ré, z dnešního pohledu
Do drobného naskvělé ceny, je předběžvýšení ceny tepla
ná cena tepla dodávanése promítá hlavho v tomto roce kalkuně zvýšení minilována ve výši 695 Kč/
mální, tudíž zaGJ včetně DPH, což je
ručené mzdy prajen o 4,4% více v pocovníků obsluhy,
rovnání s rokem 2021.“
Další informace jsem Ladislav Foubík ze společnosti ITES spol. s r.o., ve- ale i zvýšení cen
získal od Ladislava doucí stochovského provozu.
elektrické energie,
materiálů na opraFoubíka, vedoucího stoV této kotelně v ulici S.K. Neumanna se v topné sezóně, při plchovského provozu společnos- tepla se zabýváme skoro již tři- vy, servisních výkonů, atd.
ném provozu, spálí 650 m3 štěpků za jeden týden.
Dokončení na straně 4
ti ITES: „Výrobou a distribucí cet let, a za tu dobu jsme naby-

BUDE REKONSTRUKCE PAVILONU ZUŠ STOCHOV

ZAHÁJENA JIŽ V PŘÍŠTÍM ROCE?
Roman Foršt mně k této velké investiční akci sdělil následující: „V současné době máme
hotovou projektovou dokumentaci na téměř nový pavilon Základní umělecké školy,
a můžeme tak žádat o stavební
povolení. V tomto pavilonu by
měly vzniknout nové učebny
a stávající stará nástavba bude
nahrazena moderní, architektonicky zdařilejší stavbou, jejímž prvkem bude i poměrně velký sál, který budou primárně využívat žáci ZUŠ, ale

vstup do něj nebude zapovězen
ani ostatním školním dítkám.
Souběžně s přípravami na tuto
akci budeme muset řešit přesuny tříd a veškeré školní agendy
z pavilonu do pavilonu. A myslím, že pro žáky ZUŠ najdeme dočasně jiná a určitě pěkná působiště, ať už na velkém
či malém sále Domu kultury
Stochov, či v jiných školních
budovách nebo i v prostorách
MěÚ Stochov.
Jak bude tato řekněme I. etapa rekonstrukce školních bu-

Pavilon ZUŠ na Stochově by měl být kompletně přestavěn.
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Jedním z nejnáročnějších projektů, který se vedení měs- dov financována? Starosta Sto- získat dotaci z Fondu národta Stochova rozhodlo realizovat, je postupná rekonstrukce chova to vidí asi takto: „V le- ní obnovy. Již máme za sebou
prakticky všech školních budov. A revitalizace jedné z těchto tošním roce se budeme snažit jednání se zástupci firem, ktebudov, jak mě informoval starosta Stochova Roman Foršt, se
již začíná rýsovat.

ré o realizaci této zakázky usilují, a nyní budeme vyhodnocovat jejich nabídky. Rekonstrukce pavilonu ZUŠ na Stochově by měla vyjít na nějakých
30 mil. Kč.“
Kdy by mohly být práce
na rekonstrukci pavilonu ZUŠ
zahájeny? Roman Foršt z křišťálové koule věštit nechce, ale
určitou představu přece jen má:
„Z mého pohledu by bylo dobré, kdybychom v letošním roce
připravili žádost o dotaci a podali ji, a pokud bychom byli
úspěšní, měli bychom tuto akci
zařadit do rozpočtu na příští
rok. A v příštím roce by na Stochově mohl stát nový a věřím,
že i krásný školní pavilon.“
Libor Pošta
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Hasiči v akci
 Za uplynulý měsíc leden
vyjeli stochovští profesionální
hasiči k 22 událostem. Největší
podíl na tomto počtu měly tentokrát technické pomoci (7), následovaly dopravní nehody (5),
požáry (4), záchrany osob a zvířat (4) a dva plané poplachy, kdy
o oba se postaral pult centrální ochrany, který vyslal signál
elektronické požární signalizace. Ani v jednom případě hasiči
nenalezli žádné známky požáru.
 Hasiči ze Stochova zasahovali u pěti nehod. Mezi nejzávažnější můžeme počítat tu,
která se stala 21. ledna krátce
po druhé hodině odpolední,
kdy došlo u Tuchlovic ke srážce osobního vlaku s člověkem.
Pro mladou ženu měl střet fatální následky a svým zraněním
na místě podlehla. Pro cestující z vlaku, kterých bylo 31, byla
zajištěna náhradní autobusová
doprava. Při této události spolupracovali stochovští hasiči
také se svými profesionálními
kolegy ze Slaného a Rakovníka a také s hasiči Správy železnic z Prahy.
 Druhá vážnější nehoda
se stala ve čtvrtek 20. ledna
na dálnici D6 nedaleko Nového
Strašecí. Zde došlo k dopravní
nehodě osobního automobilu.
Jedna osoba byla při příjezdu
hasičů z vozu venku, druhou
musely jednotky za pomoci
hydraulického vyprošťovacího
zařízení z vozu vyprostit. Zde
stochovští hasiči spolupracovali s dobrovolnými hasiči z Nového Strašecí.
 Velkou měrou k počtu
událostí přispěla také vichřice Nadia, která se přes naše
území přehnala v neděli 30.1.
Nejen stochovským hasičům
tak stoupl počet výjezdů, které měly většinou společného
jmenovatele – popadané stromy na pozemní komunikace
nebo narušené střešní krytiny, které bylo zapotřebí zajistit
proti pádu. Stromy rozřezávali například mezi obcemi Písky
a Lány a uvolněnou plastovou
střechu na autobusové zastávce
zase zajišťovali přímo ve Stochově v ulici Osvobození.
 Mezi čtyřmi záchranami osob a zvířat figurovaly
ve dvou případech právě zvířata. Dne 15. ledna vyjeli stochovští hasiči do Lodenice
na pomoc srnce, která uvázla na zamrzlé vodní ploše rybníka. Zásah značně komplikovalo zvíře samo, protože

Dokončení na straně 10
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PTALI JSME SE NA ULICI

JAKÉ JE PODLE VÁS DOPRAVNÍ SPOJENÍ, AUTOBUSY
ČI PO ŽELEZNICI, STOCHOVA S OKOLNÍMI OBCEMI?

David Brožek,
31 let, skladník
Dopravní spojení Stochova s okolními městy a obcemi, ať autobusy nebo
vlakem, je dobré. Ale dříve
bylo horší autobusové spojení
do Slaného.
zz Do Slaného jste jezdil
za prací?
Ano, dojížděl jsem tam
za prací. Nevím, jaké je autobusové spojení Stochova se
Slaným dnes, ale do Kladna či
do jiných měst a obcí v okolí je
dopravní spojení určitě dobré.
A když už něco nejede odtud,
ze středu města, tak se ještě nabízí Slovanka.
Karolína Božková,
pečovatelka v DPS
Stochov, 46 let
Co se týče
Kladna, tak
je to relativně dobré.
zz C o s i
mám představit pod
slovem „relativně“?
Že dopoledne to tak často
nejezdí, což je ale pochopitelné. A v odpoledních hodinách
je to výborné, jezdí to zhruba
každou hodinku.
zz Jaké je dopravní spojení
Stochova s Prahou?
Tam je horší spojení na Zličín, což je určitě škoda. Mám
takové tušení, že poslední
autobus jede na Zličín někdy
po 14. hodině, a pak už nic,
což není zrovna ideální. Pak

je problém dostat se do sousedního Nového Strašecí.
A protože dcera tam chce
studovat gymnázium, tak to
musíme v tomto ohledu nějak vyřešit.
z z Ja k Vá m v h r o m a d ných dopravních prostředcích vadí roušky, či respirátory?
No, to je příšerné, hrozné.
Až se těch nepříjemných hadříků konečně zbavíme, tak to
bude úžasné.

zz Proč nevyužíváte prostředky hromadné dopravy?
My je prostě nepotřebujeme,
máme auto.
zz Co vás odrazuje od ježdění autobusem či vlakem?
Asi nic, ale autem je to určitě pohodlnější.

Jana Hantonová,
ostraha objektů,
58 let
Já myslím, že
je dobré.
Já j e zdím
do práce
vlakem,
konkrétně
d o P r a hy
– Ruzyně, a je to bez problémů.
zz Jezdíte tam každý den.
Je to pro Vás ještě finančně
únosné?
Zatím ještě ano.
zz Jezdíte i autobusy?
Ano, občas jedu do Kladna,
nejčastěji asi k lékaři.

Oli Šímová,
62 let
Výborné,
já jsem velmi spokojená. Když
chci jet ze
Stochova kamkoliv autobusem, vždycky se tam bez problémů dostanu.
zz Dle Vašich slov je patrné,
že prostředky hromadné dopravy, hlavně autobusy, jezdíte poměrně často. Kam cestujete nejčastěji?
Autobusem jezdím často
do Kladna, a to k různým lékařským specialistům a také
tam jezdím často za nákupy
do různých nákupních center.
Vlakem, kterým cestuji velice ráda, jezdím v podstatě jen
na různé výlety.
zz Jak v prostředcích hromadné dopravy snášíte respirátory?
O tom mně ani nemluvte,
hrozně špatně se mi v tom dýchá. Já doufám, že už to brzo
zahodíme do koše.
zz Do jaké míry používáte
ke své dopravě auto?
Do žádné, protože já auto
nemám a ani ho nemohu ze
zdravotních důvodů řídit.

Václav Trnka,
72 let
Z mého pohledu je výborné.
Já jsem spokojen.
zz Kam jezdíte nejčastěji
autobusem?
Autobusem jezdím nejčastěji do Kladna, a to k lékaři, do knihovny, chodím tam
i do školy, a vlakem jezdím
do Prahy.
zz Jak často vyjíždíte autobusem do Kladna?
Teď jsem tam byl v týdnu
třikrát.
Martin Makalouš,
zz Takže mezi Stochovem
30 let, valcíř
a Kladnem docela pěkně penJá b y c h
dlujete...
Aby také ne, když jezdím ř e k l , ž e
je vcelku
zadarmo.
dobré. Občas jezdím
Markéta Pokorná,
28 let, na mateřské a u t o b u s e m , př í dovolené
mým spoTo netujem, do Prahy, a tento způším, protosob dopravy si velice pože my autochvaluji.
busy nebo
zz Cestujete i vlakem?
v laky neVlakem moc nejezdím, ale
Krasomila
jezdíme.
teď vlakem zrovna, asi po roce,
Jursíková, 64 let
zz Takže
No, dostat se třeba do soupojedu.
jezdíte výzz Jak Vám při tomto způ- sedního Nového Strašecí je
hradně autem?
Ano, a také chodíme rádi sobu dopravy, cestování vadí dosti problematické. Dříve
roušky, či respirátory?
to bylo lepší, protože autobus
pěšky.
jezdil přímo z centra Stochova
kolem 13. hodiny, ale ten bohužel zrušili, takže teď musíme
chodit až ke kostelu.
zz Když jedete někam autobusem, tak je to pro Vás
ze Státního fondu rozvoje by- ní akcí je již závěrečná 3. eta- pohodlnější, nebo je to dáno
dlení, do zateplení dvou byto- pa rekonstrukce ulice 9. května tím, že jinou možnost, než
vých domů v ulicích Hornic- včetně velkých autobusových jet prostředkem hromadné
ká a S. K. Neumanna se urči- stání, a vše nasvědčuje tomu, že dopravy nemáte?
Já auto nemám, takže když
tě pustíme. Já věřím, že úvěr tuto akci ještě letos bez problédostaneme a že uspějeme i se mů zvládneme. Co se týče re- potřebuji někam jet, tak mužádostí na Státním fondu ži- konstrukce veřejného osvětle- sím autobusem.
Dne 2. února se v ulicích
votního prostředí, která ,běží‘ ní, tak počítám s tím, že práce
Stochova ptal a fotografoval
souběžně se žádostí o bezúroč- budou zahájeny již v tomto měLibor Pošta
ný úvěr. Další velkou investič- síci.“
-lp-

ÚSPĚŠNÉ REALIZACI NOSNÝCH
PROJEKTŮ NA STOCHOVĚ NIC NEBRÁNÍ

O tom, jaké investiční akce se
budou v dohledné době na Stochově realizovat, jsem již se starostou města hovořil v minulém vydání novin. Začátkem
února mně Roman Foršt potvrdil, že všechny zmíněné projekty spějí ke zdárné realizaci:
„Ať už se nám podaří či nepodaří získat bezúročný úvěr

No, to je hrozné. To mě
dost štve, a kvůli tomu využívám hromadnou dopravu
jen tehdy, kdy nemám jinou
možnost.
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ŘADA UČITELŮ MUSELA DO KARANTÉNY,

Krátké zprávy

ZAJISTIT VÝUKU BYLO VELMI SLOŽITÉ

Zajištění výuky na základních školách v době vrcholící omikronové vlny koronaviru, která se vyznačovala vysokými počty nakažených dětí, ale i pedagogů, bylo pro řadu školských
zařízení dosti problematické, a ani školy na Stochově nebyly
v tomto ohledu nějakou světlou výjimkou.

FOTO LIBOR POŠTA

Na začátku druhé únorové
dekády se ke stávající pandemické situaci, především na ZŠ
Stochov, vyjádřila nejdříve místostarostka Stochova Miloslava
Becherová, která je na Stochově zároveň předsedkyní školské rady: „Situace na základní
škole se mění ne každým dnem,
ale každou chvilku. Klasická
prezenční výuka zde probíhá,
ale v některých třídách s velice
nízkým počtem žáků. Děti se
testují každé pondělí. Největší
problém spatřuji v zajištění výuky, protože covidem onemocněla již řada pedagogů, a suplovat musela i paní ředitelka.“
Poté jsem oslovil Lenku

Na nižším stupni je to trochu la být v karanténě. Velkým projiné. Když to situace vyžaduje, blémem bylo a bohužel stále je
zajišťují paní učitelky i distanč- např. to, že když je ve třídě byť
ní výuku, min. 3 hodiny denně. jediný ,covidový‘ žák, a v této
Minulý týden (první únoro- třídě se vystřídá třeba pět učivý) byl velký problém v zajiš- telů, tak všichni tito učitelé,
Mazuchovou, ředitelku ŽŠ, tění výuky na naší škole, pro- a samozřejmě všichni spolužáMŠ a ZUŠ Stochov: „Situa- tože velká část učitelů, či učite- ci, musejí okamžitě nastoupit
ce na naší škole je stále vel- lek byla nemocná, nebo muse- do karantény. Takže jsme se domi složitá, protože
stali do takové situav řadě tříd to vypace, že jsme byli nucedá tak, že určitý poni zrušit odpolední
čet žáků, třeba povyučování. Jednalo
lovina třídy, docháse o zhruba dvoutýzí do školy a drudenní období.
há polovina je v kaV současné době
ranténě. A distančje situace o malinko
ní výuku pro děti,
lepší, a já věřím, že
které musely zůstat
nám v tomto ohledoma, v této situaci
du hodně pomohou
– na vyšším stupni,
jarní prázdniny, které
praktikovat nemův kladenském okrežeme, protože se
se začnou v pondělí
Na stochovské základní školy museli po dobu zhrumusíme plně věno14. února.“
ba dvou týdnů zrušit odpolední vyučování.
vat dětem ve škole.
Libor Pošta

STOCHOVŠTÍ HASIČI MĚSTU

POMÁHAJÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ STŘECH

Miloslava Becherová: „Stochovských hasičů
si velmi vážím a chci jim za dosavadní spolupráci moc poděkovat.“

Jaké opravy
nyní probíhají
na bytových domech v majetku
města Stochova
a které přijdou
na řadu v blízké d ob ě ? To
mně prozradila
místostarostka
Stochova, Miloslava Becherová: „V současné době opravujeme arkýře na bloku 17
v ulici Zborov-

ská. Jedná se celkem o 9 arkýřů
a tato oprava si vyžádá náklady ve výši zhruba půl milionu
Kč. Nyní připravujeme výběrové řízení na výměnu dalších
střešních oken v půdních bytech, a to na blocích 10, 20, 21,
24, 28, 100 a 102. Myslím si, že
do léta tohoto roku by mělo být
vše hotové.
V posledním období, vzhledem k velkým klimatickým
změnám, enormně silným větrům, máme poměrně velké
problémy se střechami. Takže
v současné době velmi často
řešíme následky nepříznivého

počasí – silného větru, který
nám strhává tašky, nadzvedává a uvolňuje plechy. Velmi si
cením pomoci stochovských
profesionálních hasičů, kteří
nám mnohokrát pomohli zajistit poškozené a tím i nebezpečné střechy, a díky nim nedošlo ještě k větší škodě. My
pak samozřejmě musíme takto poškozené střechy následně opravit.
Takže tímto bych chtěla stochovským hasičům moc poděkovat. Velice si jich vážím a cením si jejich spolupráce.“
Libor Pošta

V polovině listopadu minulého roku vyhořel, a to totálně,
jeden z bytů v majetku města
Stochova, konkrétně v ulici S.
K. Neumanna čp. 355, v 1. patře. Oheň, který vznikl v kuchyni a jehož příčinou byla s největší pravděpodobností zapálená svíčka, dokázali místní hasiči rychle dostat pod kontrolu
a z bytu vyvést jeho uživatele –
starou paní se svým synem. Požár způsobil škodu ve výši cca
300 tisíc Kč.
S tím, jak probíhala rekonstrukce vyhořelého bytu, mě
seznámila místostarostka Stochova Miloslava Becherová:

„Rekonstrukce vyhořelého čí částku 300 tisíc Kč. Pro pří- k dispozici koncem března tobytu byla zahájena na konci lis- padné zájemce o bydlení v na- hoto roku.“
topadu minulého roku a již 10. šich bytových domech bude
Libor Pošta
prosince byla hotova kompletní sanace zdiva, která se vyžádala náklady ve výši 110 tisíc
Kč. V současné době, tj. v polovině února, se v tomto bytě
zhotovují nové elektrické rozvody a následně se bude vyzdívat nové bytové jádro, a samozřejmě, že bude vyměněno okno v kuchyni, které oheň
zcela zničil. Předpokládám,
že v době vydání tohoto čísla novin bude obnova tohoto
Dnes již nikdo nepozná, že v tomto bytovém domě byl ještě před
bytu již ve finále a že náklady
několika měsíci jeden z bytů po požáru zcela zničen.
na jeho rekonstrukci překro-

FOTO LIBOR POŠTA

REKONSTRUKCE VYHOŘELÉHO BYTU JE JIŽ VE FINÁLE

 Město Stochov jedná s Policií ČR o dodávce a instalace
nového bezplatného dálkového zařízení, v rámci kterého by
byl na Stochově zahájen provoz
tzv. POLPOINTU. Toto bezobslužné, bezkontaktní zařízení
umožňuje vyřizovat řadu úkonů v rámci agendy Policie ČR
dálkově bez nutnosti dojíždění
např. na předvolání, podání vysvětlení, podání podnětu atd.
 Město Stochov zpracovalo a odeslalo na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR žádost
o dotaci na projekt „Rekonstrukce ulice 9. Května Stochov – III. etapa“. Předpokládané náklady akce jsou ve výši
cca 8.300.000 Kč. „Snažíme
se získat dotaci ve výši cca
2.900.000 Kč. Držte palce,“ uvedl starosta Roman Foršt.
 Bylo dokončeno výběrové řízení a podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací na rekonstrukci chodníku v ulici
Osvobození v Honicích na výjezdu směr Čelechovice – pravá strana. Stavební práce budou
(pokud dovolí počasí) zahájeny
v průběhu měsíce března.
 V areálu Technických služeb Stochov je aktuálně zřízeno nové odběrové místo pro
bezplatné odevzdání pneumatik od obyvatel našeho města.
„Chtěl bych požádat naše občany, aby staré pneumatiky odevzdávali bezplatně do areálu TS
Stochov v Honicích a nepohazovali tyto u kontejnerů případně na dalších místech veřejných
prostranství. Moc tímto děkuji,“ konstatoval starosta města.
 Brzy bude podepsána
smlouva o pronájmu střechy
bytového domu v ulici Švermova č.p. 333 – 334. Na střeše
tohoto bytového domu budou
v rámci pilotního projektu instalovány fotovoltaické panely,
které budou primárně sloužit
ke snížení nákladů na ohřev
teplé vody. „Předpokládáme
i další využití vyrobené elektrické energie tak, aby do budoucna bylo možné nabídnout občanům v bytových domech možnost snížení nákladů
na výrobu a dodávku elektrické energii. Pokud budou následné výsledky tohoto pilotního projektu přínosné a ekonomicky výhodné pro obyvatele
bytových domů, rádi bychom
pokračovali s tímto záměrem
i na dalších bytových domech,“
uvedl starosta Roma Foršt.
- jč -
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VLNA OMIKRONU MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOHLTILA
V době vrcholící pandemické vlny omikronu se řada úřadů,
firem a institucí potýkala se zajištěním jejich běžného chodu
či provozu. Na to, jak omikron komplikoval chod Městského
úřadu Stochov, mně odpovídal starosta Stochova Roman Foršt:
zz Jak se vlna mikronu promítla do chodu MěÚ Stochov?
S poměrně výraznou vlnou
omikronu jsme se potýkali asi

za námi a že teď to bude
už jen lepší.
� Jaká je nyní situace
ohledně PCR testování
vašich pracovníků, vašich úředníků?
Konečně se nám podařilo
v prostorách MěÚ Stochov
doladit a spustit PCR testování, a to jak pro občany
našeho města, tak i pro naše
pracovníky, kteří již nemusejí za tímto účelem někam
dojíždět, a my tak ušetříme jejich čas a naše náklady. Toto testovací centrum
je samozřejmě jen dočasRoman Foršt: „Doufám, že testovací né, takže v pátek 18. února
centrum v budově našeho úřadu ne- bude uzavřeno, a já doufám,
že poté již nebude potřeba.
budeme zase na podzim otevírat.“
zz Jaké období bylo
vodu výskytu koronaviru v je- v této vlně pro MěÚ Stochov
jich rodinách. Takže jsme pře- nejkritičtější?
skupovali agendy, jak to jen šlo,
Asi nejkritičtější situace naa běžný chod našeho úřadu se stala někdy na přelomu lednám podařilo s menšími pro- na a února, kdy na našem úřablémy zajistit. A nyní vše na- du chybělo asi sedm úředníků.
svědčuje tomu, že tato vlna je
Libor Pošta

stejně, jako jiné úřady a instituce. Nemalá část našich zaměstnanců byla nakažena či
musela jít do karantény z dů-

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA
ROK 2021 JIŽ PŘÍŠTÍ MĚSÍC
Správa bytového fondu města
Stochov již zpracovává vyúčtování služeb za loňský rok. Kdy
budou nájemníkům v městských bytech jednotlivá vyúčtování doručena? Nejen na to
mně odpověděla místostarostka Stochova, Miloslava Becherová: „Topná sezóna byla v loňském roce klimaticky náročněj-

ší, než v roce předchozím, což
se projevilo v nárůstu spotřeby
tepla v řadě bytových domů. To,
zda nájemníci v určitém bytovém domě budou za vyúčtování služeb doplácet, či jim budou
naopak nějaké peníze vráceny,
čili budou přeplatky, se dozví
ze zaslaného vyúčtování, které
obdrží již příští měsíc.“ -lp-

FOTO LIBOR POŠTA

OBYVATELÉ BYTOVÝCH DOMŮ

V MAJETKU MĚSTA STOCHOVA...

V nově rekonstruovaném a zatepleném bytovém domě v ulici
S. K. Neumanna se dá očekávat nižší spotřeba tepla.

Dokončení ze strany 1
Ale ta základní, hlavní složka, která ovlivňuje cenu tepla
nejvíce – samotné palivo, zůstává cenově nedotčena. Takže pro tento rok jsme schopni zafixovat cenu tepla ve výši,
kterou uvádí paní místostarostka, a uvidíme, co nám trhy

dovolí v příštím roce, či v dalších letech. Já si ale myslím, že
cenu tepla dokážeme držet stále na nějaké rozumné hladině,
protože v druhé kotelně topíme
biomasou – štěpkou. A u tohoto paliva nelze očekávat nějaký
významný růst cen, jako u klasických paliv.“
Libor Pošta

REPLIKA TĚŽEBNÍ VĚŽE BUDE ZHOTOVENA JIŽ LETOS
O zhotovení a umístění repliky těžební věže na některém
z veřejných prostranství města Stochova jsme již psali. Starosta Stochova Roman Foršt mě v minulém měsíci informoval, že
tento zajímavý projekt již spěje ke své realizaci.

„Ještě v letošním roce bychom chtěli zhotovit a na vhodné místo instalovat repliku těžební věže, která by hornickou
historii Stochova měla určitě
připomínat. Určitě bychom neměli zapomínat na to, že mnozí

sám velmi zvědav, jací umělci se do toho vloží a jak bude
vyhlížet nějaký vítězný návrh.
Replika těžební věže, která by
měla být vysoká kolem třech
obyvatelé či jejich předci praco- metrů, bude včetně nějaké dovali na těžkých hornických po- provodné informační tabule
zicích a že historie tohoto měs- umístěna ve spodní části ulita je s tím úzce spjata.
ce Jaroslava Šípka, pod StředJiž v blízké době budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovení této repliky, a já jsem

ní školou služeb a řemesel Stochov. Pro návštěvníky našeho
města, pro turisty to bude jedna z dalších zajímavých zastávek na trase, spojující centrum
Stochova s městským muzeem
a památným dubem,“ prozradil mně nedávno Roman Foršt.
Libor Pošta

RADA MĚSTA OPĚT PODPOŘILA

STOCHOVSKOU AKADEMII TŘETÍHO VĚKU
Začátkem října minulého
roku byla na Stochově zahájena činnost Akademie třetího
věku. Byť se zájemci o hodnotné a velmi zajímavé přednášky
musejí z důvodu pandemických opatření vzdělávat stále v náhradních prostorách –
na malém sále Domu kultury
Stochov, jsou prakticky všichni přihlášení ,studenti‘ z prozatímního průběhu přednášení nadšeni. Více mi sdělila

místostarostka, Miloslava Becherová: „Akademie třetího
věku dále běží bez problémů,
studenti a studentky převážně
pokročilejšího věku, kterých je
nyní kolem třiceti, mají o tento
způsob vzdělávání opravdu velký zájem. I z tohoto důvodu se
Rada města rozhodla Akademii
třetího věku na Stochově podpořit částkou ve výši 25 tisíc
Kč, a to na zdárný běh 2. pololetí školního roku.“
-lp-

Někdo v těchto místech by mohla být umístěna replika těžební věže.

FOTO LIBOR POŠTA

 Dne 1.12. asistovala hlídka
MP společně s HZS u otevření bytu v ul. J. Šípka. Jednalo se
o zabouchnuté dveře, paní měla
na kamnech k ohřátí jídlo. Z důvodu vzniklého nebezpečí bylo
přikročeno k otevření bytu, nevznikla žádná škoda na majetku.
 Dne 6.12. se řešilo znečištění vozovky u autobusové zastávky v Honicích, jednalo se
o vysypaný komunální odpad,
nahlášeno následně na TS, byl
proveden úklid.
 Dne 6.12. byl na Slovance
odchycen pes, který byl následně předán majiteli.
 Dne 7.12. bylo oznámeno,
že v ulicích Stochova jezdí podezřelé vozidlo. Údajně byl řidič pod vlivem alkoholu, pátrání skončilo bezvýsledně.
 Dne 8.12. bylo telefonicky
oznámeno, že v prostoru sportovního areálu pobíhají psi. Při
šetření nebyl zjištěn žádný pes.
 Dne 9.12. se řešila dopravní
situace v obci Kačice z důvodu namrzlé vozovky v ul. Masarykova
(kopec). Tato ulice byla částečně
blokována nákladními vozidly.
 Dne 11.12. městská policie řešila problém občanského soužití v ulici Ve Dvojdomkách.
 Dne 11.12. došlo v Tescu
k drobné krádeži. Jelikož se
jednalo o mladistvého pachatele, byla tato událost předána
na OSPOD.
 Dne 11.12. bylo přijato tel.
oznámení, že na poli za domy
v ul. S. K. Neumanna se nachází
díra. Hlídka MP ohledala místo a informovala majitele, který vzniklou závadu odstranil.
 Dne 13.12. byl ve sklepních
prostorách v ul. J. Šípka zjištěn
místní bezdomovec. Vzhledem
k jeho špatnému zdravotnímu
stavu přivolala hlídka městské
policie RZS a následně asistovala při naložení jmenovaného
do sanitního vozu.
 Dne 15.12. byl odchycen
pes v ul. J. Šípka, který byl předán majiteli.
 Dne 15.12. asistovala hlídka při otevření bytu v DPS.
Otevření bytu provedla HZS,
byla zjištěna zraněná osoba,
která byla předána RZS.
 Dne 18.12. byl prováděn
dohled nad sportovní akcí „Běh
pro světlušku“.
 Dne 19.12. bylo oznámeno poškození překážek na cvičišti pro psy v ulici U Stadionu.
 Dne 19.12. byl odchycen
pes, který byl následně předán
majitelce.
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LETOŠNÍ ZIMA PRACOVNÍKŮM TS STOCHOV MOC NEPŘEJE

zz Já věřím, že jste se v pozici provozního technika již zapracoval a že práci v TS Stochov zvládáte celkem dobře.
Do jaké míry Vás tato práce
naplňuje?
To, jak tuto práci zvládám, je
na posouzení vedoucích představitelů města. Jinak mě tato
práce baví a velmi mě naplňuje,
a jsem rád, že mohu v TS Stochov zastávat takovouto pozici.
zz V této době je asi vaší
nejviditelnější a určitě nejpotřebnější prací zimní údržba městských komunikací
a chodníků. Jak ji dle Vašeho
mínění zvládáte?

FOTO LIBOR POŠTA

nikací v ne úplně dobrém stavu
a potřebují opravit.
zz Kdy přistoupíte k těmto
opravám?
Na opravu těch největších výmolů se již chystáme, ale potřebujeme k tomu trochu lepší počasí. Takže jakmile nám to počasí dovolí, hned nastoupíme.
zz Takže spotřeba soli je
v této zimní sezóně asi vyšší,
než v té minulé.
To rozhodně, ale protože
nemám k dispozici statistiku
za minulou sezónu, nemohu
Vám říci přesně, o kolik je spotřeba soli teď vyšší. Ale vím, že
letos jsme koupili již 150 tun
soli a nyní je jí
ve skladu asi tak
třetina. To znamená, že od začátku
roku jsme do půlky třetí lednové
dekády spotřebovali zhruba 100
tun soli.
� Když se
I takovéto věci odkládají někteří stochovští na komuni k aobčané ke kontejnerům na tříděný odpad. cích a chodnících ráno objeví
Myslím si, že údržbu míst- námraza, nebo když napadních komunikací a chodníků ne nějaký sníh, tak za jakou
zvládáme celkem dobře, přes- dobu jste schopni je ošetřit,
tože letošní zima nám moc ne- či uklidit?
TS Stochov mají na záklapřeje. Teploty se v plusových
a mínusových hodnotách vel- dě smlouvy s městem stanovemi často, velmi rychle střídají, no, že po spadu sněhu musejí
takže dochází k častým námra- do pěti hodin uklidit veškeré
zám, a my jsme proto nuceni městské komunikace a chodnídost často solit, čímž městské ky, a v případě námrazy na nich
komunikace a chodníky velmi provést posyp, což se nám, mytrpí. A už nyní, koncem ledna, slím, daří. Při dlouhém, trvajsou povrchy některých komu- lém sněžení silnice a chodníky

� Co dalšího, kromě činností, které spadají do spektra vašich služeb, mohou pracovníci TS Stochov dělat, co
můžete veřejnosti nabídnout?
Můžeme nabídnout třeba
výkopové práce, jednodušší
zednické práce, z nějakých řekněme odborných činností třeba malé
opravy střech nebo jiné
práce na vysokozdvižné
plošině. Ale jen v době,
kdy nejsme vytíženi naší
klasickou činností, třeba sekáním trávy. Například v loňském roce,
kdy v jarním a i letním
období byly velmi příznivé podmínky pro růst
vegetace a samozřejmě
i trávy, naši pracovníJan Kouba, provozní technik Tech- ci stále jen sekali trávu
a na nějakou jinou činnických služeb Stochov.
nost, či výpomoc nám
2025 až na 1850Kč/t. V roce 2029 již nezbývali lidé.
kdy bude snížen váhový limit
zz TS Stochov provozují
až na 120 kg/občan/rok. Takže také sběrný dvůr. Co tam obz tohoto pohledu má velký vý- čané mohou vozit, a naopak,
znam třídění odpadů, a lidi je jaký materiál či odpad nenutné k tomu, aby odpad třídi- berete?
li a hlavně, aby ho třídili důsledOd občanů bereme skoně, motivovat.
ro všechno – velkoobjemový
zz A m o t i v o v a t j e a s i odpad, což je nejčastěji nábyi k tomu, aby u kontejnero- tek, pak nebezpečný odpad,
vých stání udržovali pořádek mezi který patří například staa neodkládali tam všechno, co ré barvy, laky, oleje, tuky, dále
se jim nehodí, co je napadne... pneumatiky, elektrospotřebiče,
Přesně tak. My se s nepořád- kovy, papír, bioodpad, včetně
kem u našich kontejnerových větví, které následně štěpkujestání setkáváme velmi často, me. Lidé k nám mohou vozit
a lidé tam odkládají i takové také eternit, který ale musí být
věci, jakou jsou sušáky, prač- uložený v nějaké fólii. Nebereky, skříně, a jednou jsme tam me stavební suť a sádrokartoobjevili dokonce i celý klavír. nové desky.
A nám tato neukázněnost nězz Abyste zajistili všechny
kterých stochovských obča- potřebné práce, musíte disponů velmi komplikuje naší prá- novat lidmi různých profesí.
ci, protože na odvážení těchto Nepotřebujete nějak doplnit
věcí, na úklid prostranství ko- váš tým pracovníků?
lem kontejnerových stání, muŠikovných a spolehlivých lidí
síme stále vyčleňovat dva naše není nikdy dost, ale teď nutně
pracovníky, kteří se touto zby- potřebujeme nějakého šikovnétečnou činností zabývají dva až ho řidiče s řidičským průkazem
tři dny v týdnu.
skupiny C+T.
Libor Pošta

poplatků za odpady, které každý
z nás každoročně platíme. V příštích letech se bude skládkovné
zvyšovat nad váhový limit 200 kg
na občana a rok ze současných
800 Kč za 1 tunu na 1000Kč/t,
v roce 2023 na 1500Kč/t, v roce

průběžně protahujeme a do finálního úklidu, včetně posypu
solí, se pouštíme až po ukončení spadu sněhu.
zz Nejste nějak limitováni z hlediska technické vybavenosti a máte na tyto práce vždy potřebný počet pracovníků?
Ne, naše technika je na slušné
úrovni, a co se týče pracovníků,
tak pro zimní údržbu je vyčleněno osm našich pracovníků,
kteří drží pohotovost od poloviny listopadu do konce března,
a někdy i déle. Na mně je pak
to, abych zajistil ostatní práce,
či běžný chod TS Stochov, což
není v tomto období vůbec jednoduché, protože těch osm lidí
jsou dvě třetiny našich pracovníků, a tím pádem na ostatní
práce mám jen čtyři lidi. Takže na zimní údržbu mám dostatečný počet pracovníků, se
zajištěním dalších případných
prací je to někdy trochu horší.
zz Pracovníci, kteří u vás
drží službu, musí vyjet kdykoli, třeba i ve dvě hodiny ráno?
Ano, tito pracovníci, kteří se
střídají ve dvoudenních intervalech, musí nastoupit, či vyjet
kdykoli, vždy, kdy je to nutné.
Takže to nemají vůbec lehké,
a i z tohoto důvodu bych chtěl
obyvatele Stochova poprosit
o určitou vstřícnost, protože
my naší činností „jen“ zmírňujeme následky zimy.
zz Pracovníci TS Stochov
také nějakým způsobem pracují, nakládají s odpadem...
Ano, mezi jednu z našich činností patří třídění a separace
různých druhů odpadů, které „posbíráme“ od kontejnerů, košů, černých skládek anebo nám je občané Stochova přivezou do sběrného dvora. Je to
velmi důležité s ohledem na výši

FOTO LIBOR POŠTA

Dne 1. června minulého roku do Technických služeb Stochov nastoupil nový provozní technik Jan Kouba. O tom, jak
se v nové funkci zapracoval, co všechno musí v této pozici nyní
řešit, jak pracovníci TS Stochov v tomto období zvládají zimní údržbu komunikací a chodníků, s čím se potýkají atp., jsem
s ním hovořil koncem ledna tohoto roku:

STOCHOVSKÉ ŽENY JSOU Z GYNEKOLOGICKÉ ORDINACE NADŠENY

NÁJEMNÉ V MĚSTSKÝCH BYTECH
SE NA STOCHOVĚ ZVYŠOVAT NEBUDE

MUDr. Victoriya Vasylyshyna ordinuje ve středu až pátek.

FOTO LIBOR POŠTA

V minulém vydání Stochovských listů jsme psali o otevření gynekologické ordinace
v budově MěÚ Stochov. O tom,
jak jsou stochovské ženy s nově
otevřenou ordinací spokojeny, mně sdělila místostarostka
Stochova, Miloslava Becherová: „Musím říci, že ženy jsou
z gynekologické ordinace přímo nadšeny. Již několik žen
mě oslovilo na náměstí a moc
si pochvalovaly přístup, jednání jak paní doktorky, tak i pana
doktora, a byly nadšené, jak je
gynekologická ordinace skvěle
vybavena.“
-lp-

Náklady na provozování
a údržbu městských bytů stále
rostou, a tak vedení řady měst
a obcí bylo nuceno ve svých bytech nájemné o menší či větší částku navýšit. Přistoupilo
k tomuto kroku i vedení města Stochova? Na to mi odpověděla místostarostka Stochova
Miloslava Becherová: „Nájemné v městských bytech v tomto
roce zvyšovat nebudeme. Náklady na provozování a údrž-

bu našich bytů dokážeme stále držet na přijatelné cenové
hladině, takže s nájmy v tomto
roce ,hýbat‘ určitě nebudeme.
Vzhledem k tomu, že v řadě jiných měst a obcí museli nájemné zvýšit a na Stochově jsme zůstali na ,starých‘ cenách, můžeme bez rozpaků tvrdit, že město
Stochov má jedny z nejnižších
cen nájemného v městských
bytech, ne-li nejnižší, ve Středočeském kraji.“ Libor Pošta
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 Dne 21.12. byla při hlídkové činnosti v ulici Lidická zjištěna vyvrácená dopravní značka
„konec obce“ a předáno na TS.
 Dne 25.12. byl v ul. S.K. Neumanna nalezen prsten, který
byl následně odevzdán na Ztráty a nálezy MěÚ.
 Dne 27.12. a 30.12 byl řešen zábor veřejného prostranství
v ul. S.K. Neumana.
 Dne 30.12. v součinnosti
s hlídkou PČR byl umístěn do záchytného kotce v nočních hodinách pes, který byl předán majitelce. Druhý den byl odchycen
pes, který byl předán majitelce
na mám. U Dubu.
 Dne 5.1. bylo hlídkou MP
řešeno odstavené vozidlo – vrak
na Slovance.
 Dne 6.1. byl odchycen pes
U Dubu a následně předán majiteli.
 Dne 6.1. bylo řešeno odkládání odpadů mimo vyhrazené místo
a následně udělena bloková pokuta.
 Dne 7.1. městská policie přijala telefonické (opakované) oznámení o pobíhání psa v městské
části Slovanka. Hlídka MP opakovaně provedla kontrolu, žádný
pobíhající pes však zjištěn nebyl.
 Dne 8.1. bylo hlídkou MP
řešeno v okolí Mírového nám.
porušování veřejného pořádku.
Jednalo se o osobu, která pokřikovala na kolemjdoucí. Po domluvě s hlídkou uvedená osoba
svého jednání zanechala.
 Dne 8.1. v nočních hodinách
byla hlídka MP informována, že se
v ul. Sokolovská pokouší otevřít
nějaká osoba vozidlo. Na místo vyjela hlídka MP, kde byla zastižena
osoba a následně předána PČR.
 Dne 9.1. byla na autobusové zastávce nalezena peněženka,
která byla předána majiteli.
 Dne 9.1. ve večerních hodinách bylo přijato tel. oznámení,
že došlo ke krádeži kola z vozidla.
Hlídka MP se spojila s oznamovatelkou a dle popisu byla na Mírovém nám. zajištěna posádka
podezřelého vozidla a následně
předána PČR.
 Dne 10.1. bylo zaznamenáno oznámení o odkládání odpadu mimo vyhrazené místo
a následně předáno k dořešení
na MěÚ Stochov.
 Dne 11.1. byla sražená srna
Na Slovance, následně předáno
příslušnému orgánu.
 Dne 16.1. bylo oznámeno,
že byla v zahrádkářské kolonii
vykradená chata. Celá věc byla
předána na PČR.
 Dne 20.1. se usměrňoval silniční provoz u zapadlé dodávky
v ul. Osvobození.
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MLADÁ DÍVKA PŘI STŘETU S VLAKEM ZEMŘELA
Odpoledne 21. ledna došlo tí záchranáři a k místu vzlétl
na železniční trati mezi Stocho- rovněž vrtulník LZS Kryštof 01.
vem a Kačicemi, poblíž TuchloK události vyrazily také hlídvic, k tragické události. Projíždějící
vlak, který jel z Prahy do Rakovníka,
přejel mladistvou
dívku, jenž pocházela z jedné obce
na Kladensku.
Na místo okamži- Místo, kde došlo k tragédii.
tě vyrazily jednotky HZS SČK ze stanice Sto- ky Policie ČR z DI PČR Kladchov a HZS Správy železnic ze no, OOP Stochov a OOP Nové
stanice Kralupy nad Vltavou, Strašecí a dále pak kriminalisdále k místu vyjeli středočeš- té z kladenského Územního

PROSINCOVÉ POŽÁRY
V průběhu prosince vyjížděli
stochovští profesionální hasiči
celkem k dvaceti třem událostem. Jednalo se o devět dopravních nehod, šest požárů, čtyři záchrany osob, tři technické
pomoci a jeden planý poplach.
K nejzávažnější události, požáru, byli stochovští profesionálové vysláni 21. prosince
pár vteřin po poledni. Sloužící
směna zrovna zasedla k obědu
a ten tak museli nechat nedotčený na stole. Jednalo se o požár černé skládky pneumatik
v bývalém areálu firmy ZEOLIT v Kladně. Stochovští hasiči na místo vyjeli jako posilová
jednotka. U události zasahovali
společně s profesionálními hasiči z Kladna a Slaného a dobrovolnými z Brandýska, Braškova, Hřebče, Pcher, Stehelčev-

si a Vinařic. Kvůli počtu zasahujících jednotek byl vyhlášen
druhý stupeň požárního poplachu. Jelikož na místě hořely pneumatiky, probíhal zásah
v dýchací technice a jako hasební prostředek byla použita těžká pěna. Za necelé dvě hodiny
byl požár zlikvidován.
Za uplynulý rok 2021 vyjížděli stochovští profesionálové
k třem stům pěti událostem.
Jedná se o dosud nejvyšší počet událostí za období jednoho
kalendářního roku. Z celkového počtu událostí bylo sedmdesát dopravních nehod, padesát tři požárů, sto devět technických pomocí, sedmnáct
úniků nebezpečných látek, třicet devět záchran lidí nebo zvířat a sedmnáct planých poplachů.
- mm -

JARO V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ STOCHOV

Městská knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž „Kniha
mého srdce“. Čtete rádi? Chodíte do knihovny naší nebo
jiné? Anebo si knihy raději kupujete? Máte svou oblíbenou
knihu, která vás chytila za srdce a při vzpomínce na její četbu máte ve své fantazii jasný
obrázek? Budeme rády, když
se s námi o své fantazie podělíte. Zúčastnit se může kdokoli, omezení není. Formát a výtvarnou techniku necháme také
na vás. Soutěžní obrázky vybíráme v knihovně do 31. března.
Na zadní stranu prosím napište
své iniciály a název knihy.
Všechny obrázky budou vystaveny v městské knihovně.
Návštěvníci obdrží hlasovací lístek a stanou se tak porotci. Autor vítězného díla obdrží odměnu a jeho obrázek bude otisknut
ve Stochovských listech.
Velikonoce se kvapem blíží, a proto jsme si spolu s Komisí pro mládež a seniory pro

vás připravili dvě velikonoční tvoření.
Dne 22. března: Jarní posezení s háčkováním. Uháčkujeme
si velikonoční dekorace na vajíčka. Přineste si s sebou pouze vařená vejce a ostatní necháme na p. Freimanové, která nás vše naučí. Vhodné i pro
začátečníky.
Dne 5. dubna: Zdobení velikonočních vajíček voskem.
K tomuto tvoření si přineste
také vařená vajíčka, mohou být
obarvená v cibuli.
Obě akce začínají v 16.00 hodin a časová náročnost je cca 2
hodiny. Je třeba si zarezervovat
místa na telefonu 312 679 122,
e-mailem knihovna@stochov.
cz , či osobně v knihovně.
Dne 29. března: Toulky Starou Prahou – společně s Komisí pro mládež a seniory. Tentokrát navštívíme Werichovu
vilu na Kampě s průvodkyní
p. Marií Peterkovou. Těšíme se
na Vás.
Vendula Ježilová

odboru. Na místo vyjeli také
strážníci městské policie.
Dívka utrpěla při střetu velmi
vážná zranění, kterým na místě podlehla, vrtulník byl
proto ještě cestou
k místu události odvolán zpět na svou
základnu. Ve vlaku
cestovalo 31 lidí, pro
které hasiči povolali
evakuační autobus
ze stanice Slaný.
Cestující z vlaku postupně
evakuovali a dopravním automobilem je pak převáželi k nedaleké silnici, kde již čekal přistavený evakuační autobus.
Tím pak hasiči cestující dopravili na nejbližší nádraží, odkud
byla zařízena náhradní autobusová doprava.
Jednou z vyšetřovacích verzí byl podle kriminalistů sebevražedný motiv. Výsledek, k jakému dospěli, však sdělovacím
FOTO TÝDENÍK POLICIE

Městská policie

společenský servis

Odešli navždy
Libuše Guziová
78 let
roz. Malcová
13. prosince
Václav Hašek
64 let
odešel tiše
14. prosince
Ladislav Hnízdil
86 let
zemřel v úterý 14. prosince
Jiřina Kabátová
72 let
po dlouhé nemoci 15. prosince
92 let
Jarmila Paloncyová
zemřela náhle 18. prosince
Zdeněk Folprecht
90 let
skonal ve spánku 19. prosince
Eva Rumlová
85 let
zemřela náhle 28. prosince
Jaroslava Skolilová
82 let
po kratší nemoci
10. ledna
Krista Lexová
79 let
v pátek
28. ledna
Jiří Rubáš
74 let
náhle ve spánku
4. února

Vzpomínka
V únoru to bude třináct let,
co nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička Božena Lakotová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel Jozef, dcery
Eva a Zuzana s rodinami

Narodili se
V kladenské porodnici
se narodili:
25. 1. Koberová Kaitlyn,
Stochov
Ve slánské porodnici
se narodili:
19. 1. Ovidiu Matheo Chiorean
		Čelechovice
Rodičům blahopřejeme

prostředkům sdělen nebyl. Cizí
zavinění však bylo vyloučeno.
Byla nařízena soudní pitva,
dechová zkouška u strojvůdce
byla negativní.
- red -

Poděkování
 Děkuji panu Koubovi
a jeho pomocníkům z TS Stochov. Dne 17. ledna 2022 shodil
vítr ze střechy hřebenáče. Přijeli s plošinou a ve výšce 12 metrů střechu opravili. Anna Tundrová s rodinou
 Děkuji starostovi města
a komisi pro seniory za blahopřání a dárek k narozeninám.
Karel Beran
 Děkuji Městskému úřadu ve Stochově za dárek a blahopřání k mým narozeninám.
Marie Šindelová
 Děkuji Městskému úřadu
Stochov a starostovi Ing. R. Forštovi za blahopřání k mým 75. narozeninám. Hana Štěpánková
 Děkuji Městskému úřadu Stochov a panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi za dárek
a blahopřání k mým 70. narozeninám. Také děkuji za blahopřání Svazu tělesně postižených Stochov. S poděkováním za přání k narozeninám
se připojuje i Jitka Luňáková.
Karel Staněk
 Děkuji panu starostovi,
Ing. Romanu Forštovi a Komisi pro mládež a seniory za přání k mým narozeninám. Alena
Koníčková
 Děkuji MěÚ a panu starostovi za přání k mým narozeninám. Anna Tundrová
 Děkuji panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Jan Feierfeil
 Děkuji panu starostovi
a městskému úřadu za blahopřání k narozeninám. Marie
Karlovská
 Děkuji panu starostovi
Ing. Romanu Forštovi a městskému úřadu za blahopřání k mým
narozeninám. Libuše Janejová
 Děkujeme panu starostovi a paní místostarostce za dárek a přání k Vánocům. Milena
Čechová, DPS
 Děkujeme panu starostovi, paní místostarostce a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání a dárek. Míša a Vojta Pancovi
 Děkuji panu starostovi,
Ing. Romanu Forštovi a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k narozeninám. Magdaléna Ulmanová
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MAS SVATOVÁCLAVSKO NAPOMÁHÁ

ROZVOJI STOCHOVA, ALE I OKOLNÍCH OBCÍ

Místní akční skupina (MAS) SVATOVÁCLAVSKO z.s., která působí na Stochově, ale i v okolních Lánech, Tuchlovicích,
Kamenných Žehrovicích a Kačici, a dále podporuje zde působící podnikatele, spolky, neziskové a další organizace, je jednou z nejúspěšnějších místních akčních skupin v rámci celé
ČR. I o tom, s jakými cíli či předsevzetími vstupují její zaměstnanci do nového programového období, jsem hovořil s Ph.D
a Ing. Petrou Lindovskou a Ing. Lubošem Fleischmannem.

životního prostředí. Plánujeme ale také neinvestiční projekt s podporou OPZ+. Ten by
měl do území opět přinést „příměstské“ (nově pod názvem
„komunitní“) tábory ale i další
podporu v oblasti sociální. Zamýšlíme například vytvoření
půjčovny kompenzačních potedy i MAS SVATOVÁCLAVmůcek, o které víme, že v naSKO je napomáhat rozvoji dašem území rozhodně chybí a je
ného území, rozvíjet komunipo ní značná poptávka.
kaci, podporovat vztahy mezi
zz Hodně času věnujete akorganizacemi, šířit potřebné
tivitám, podporujícím cesinformace a využívat a rozvítovní ruch a školství na úzejet místní potenciál. Abymí MAS. O jaké
chom věděli, kam rozvoj
projekty jde a jak
směřovat, připravujeme
se vám je v souvždy na začátku danéčasné době daří
ho programového obnaplňovat?
dobí strategii. Při tvorbě
P. Lindovská:
strategie (SCLLD) je třePrakticky v kažba spolupracovat nejen
dé obci se v obse starosty, ale i s dalšídobí 2014-2020
mi zástupci a odborníky
podařilo realiz obcí, spolků i podnikazovat projekt
telů. Jedině tak můžeme
do budovy škoco nejlépe poznat a pol y. N a p ř í k l a d
psat rozvojové potřeby
v Kačici mají nov území působnosti naší
vou ICT učebMAS, identifikovat přínu, v Kame n padné projektové záměry
ných Žehrovicích
a pak pro ně hledat možpořídili a velmi
nou podporu v operačúspěšně využíních programech, které se
vají 3D tiskárny
zapojily do tzv. integrovaIng. Luboš Fleischmann: „Díky MAS SVATO- a další vybavení.
ných nástrojů. Je to práce
VÁCLAVSKO se na Stochově, ale i v okolních ob- K rozvoji cestovs velkým množstvím incích, povedlo realizovat řadu úspěšných projektů. ního ruchu snad
formací a i když to tak nepřispívá i podpovypadá, je do ní zapojeno mno- časnosti tedy konzultujeme ra podnikatelů zejména v gasho aktivních lidí z území, kteří možnou podporu moderniza- tronomii a ubytování. Vedle
jsou ochotni investovat svůj čas ce Domu kultury v rámci mož- toho plánujeme větší aktivitu
do zvelebení svého okolí.
ností MAS. Více ale prozradit v tzv. destinačním manageL. Fleischmann: Spoluprá- nemůžeme, to náleží žadateli. mentu. V Lánech i ostatních
ce se starosty a dalšími partne�Jaké další projekty s pod- obcích je mnoho co k vidění
ry v území je zásadní pro pří- porou MAS SVATOVÁCLAV- a rádi bychom pomohli zvýpravu strategických dokumen- SKO se nyní rýsují jak na Sto- šit návštěvnost těchto krástů a my máme v tomto ohledu chově, tak i na Lánech, v Ka- ných míst a zvýšili prospěch
výborné zkušenosti s přístu- čici, Tuchlovicích a K. Žeh- pro podnikatele v souvisejípem se všemi uvedenými akté- rovicích?
cích oborech.
ry, jak o tom hovoří kolegyně.
P. Lindovská: Aktuálně se
L. Fleischmann: V této souV tomto směru máme výhodu, nacházíme na přelomu dvou vislosti ještě doplním, že se snaže naše území není velké, pra- programových období. Větši- žíme podporovat různé akce
cujeme stále s aktuálními in- na projektů z končícího progra- z jiných zdrojů. Jsou to rozličné
formacemi a všichni starostové mového období 2014–2020 je akce typu rozsvícení vánočních
(Soňa Černá – Kamenné Žeh- dokončena nebo se blíží ke své- stromů, dětské dny nebo např.
rovice, Ing. Roman Foršt – Sto- mu závěru. Výzvy pro období festivaly. Úzce spolupracujechov, Karel Sklenička – Lány, 2021–2027 ale ještě vyhlášeny me mimo jiné s paní ředitelMgr. Jaroslav Pošta – Tuchlo- nejsou, protože nejsou schvá- kou Muzea T.G.M. a konkrétně
vice, Libor Němeček – Kačice) lené příslušné operační pro- v letošním roce se budeme čáss námi úzce spolupracují a dá- gramy a vydána další pravidla, tečně podílet na tradiční úžasvají podněty pro vize, jakým kterými se budeme řídit. Víme, né akci Den s T.G.M. v Lánech.
způsobem území rozvíjet.
že bychom chtěli opět podpo- V tomto ohledu právě v těchto
zz Na Stochově by mělo být řit projekty v oblasti budování dnech probíhají jednání mezi
v dohledné době rekonstruo- chodníků, které zvyšují bez- MAS a Destinační agenturou
váno celé předsálí Domu kul- pečnost dopravy v území. Také Kladensko-Slánsko o možnostury Stochov. V jaké fázi je bychom rádi podpořily rozvoj ti zapojení se do podpory cesnyní tento projekt?
infrastruktury škol a kvalitu tovního ruchu skrze dotační
FOTO LIBOR POŠTA

zz Díky MAS SVATOVÁCLAVSKO se nejen obyvatelé
Stochova, ale i Lán, Kačice,
Tuchlovic a Kamenných Žehrovic mohli již radovat z řady
úspěšně realizovaných akcí či
projektů. Z kterých máte největší radost?
L. Fleischmann: Nelze říct, že
máme větší radost z některého
projektu, než z jiného. Ono to
ani není možné srovnávat. Každý realizovaný projekt je jiný
a každý je svým způsobem prospěšný. Právě tato různorodost
je zajímavá pro naši činnost,
protože hlavním cílem MAS
je podpora kvalitních projektů
a tím i rozvoje života v tzv. území působnosti naší MAS, zahrnující výše zmíněné obce.
P. Lindovská: Určitě se sluší říct, že hlavní zásluhu nemá
na realizaci projektů samotná
MAS, ale zejména šikovní, aktivní a úspěšní žadatelé. Jsou to
zejména oni, kdo si musí poradit s rozsáhlou administrativou, která již nejednoho zájemce o dotaci odradila. Těší nás, že
k úspěšným žadatelům v území
MAS SVATOVÁCLAVSKO náleží zemědělští i nezemědělští
podnikatelé i obce. V nejbližší
době snad úspěšně ukončí své
projekty také několik spolků.
Radost máme určitě z toho, že
se podařilo s podporu MAS realizovat projekt Sokola v Kačici. Pro tento typ infrastruktury se totiž mnoho podpory nenabízí, přitom víme, jak moc ji
potřebují a také si ji s ohledem
na svůj společenský význam
a přínos zaslouží.
zz Při vaší činnosti úzce
spolupracujete se starosty
výše uvedených obcí, či s jejich zástupci. Předpokládám,
že s nimi vždy na začátku nového programového období
vytváříte jakýsi strategický
dokument, resp. vypisujete
projekty, které by mohly být
za podpory MAS SVATOVÁCLAVSKO realizovány. Jak, či
podle čeho je vybíráte?
P. Lindovská: Hlavním úkolem místních akčních skupin,

P. Lindovská: Samozřejmě
víme o tom, že investice do modernizace Domu kultury Stochov je dlouhodobým záměrem Města Stochov. Dům kultury byl vystavěn v 50. letech
a na jeho stavu je to znát. Přitom jde o klíčový komunitní,
společenský a kulturní objekt
nejen v rámci Stochova. Město
Stochov je zejména díky panu
starostovi v podávání žádostí
nejen přes MAS ale i tzv. napřímo velice aktivním a také
úspěšným žadatelem. V sou-

prostředky z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. To souvisí
také např. s podporou Muzea
ve Stochově. Naším cílem je
podpořit cestovní ruch, který
je kvůli pandemií covidu silně
přetrhán, a to nejen v našem
území. Určitě budeme veřejnost informovat o možnostech
a zajímavých akcích v našem
území. Já osobně pevně doufám, že se nám podaří cestovní
(turistický) ruch v území MAS
rozvíjet ku prospěchu návštěvnosti míst, která jsou unikátní
součástí našich obcí.
� Co všechno musíte podstoupit, abyste měli řekněme
větší jistotu, že určitou dotaci
jak z prostředků EU, tak i „domácích“ zdrojů, získáte?
P. Lindovská: Pro MAS je životně důležité vyhovět požadavkům tzv. standardizace, následně je třeba zpracovat strategii a podat žádost o její schválení na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Tyto dva akty jsme pro
období 2021–2027 již úspěšně
zvládli. Nyní čekáme na další
pravidla, která vydají tzv. Řídící orgány příslušných operačních programů – OPZ+, IROP
2021–2027, OP ŽP, PRV (SZP),
OP TAK 2021–2027 a také OP
TP. V těch budeme následně žádat o podporu, o kterou se pak
mohou ucházet žadatelé z našeho území. Pokud někde selžeme,
příslušná alokace by se do našeho území nedostala. A to bychom neradi. Podstoupit tedy
musíme zejména práci s velkým
množstvím informací, pravidel
a metodik. Ale úspěchy žadatelů a investice do území jsou nám
dostatečnou odměnou!
zz Plánujete nějaký vlastní
projekt organizovaný MAS
SVATOVÁCLAVSKO?
L. Fleischmann: Určitě ano!
Máme nějaké návrhy, jako je
zajištění farmářských trhů s doprovodným programem nebo
akce pro širokou veřejnost,
např. jízda na kole po místních
cyklostezkách apod. Nápadů je
mnoho, snažíme se zjistit informace o financování těchto akcí
a rádi bychom přispěli do veřejného života v území i těmito projekty. I o tom budeme veřejnost informovat co nejdříve.
V tomto ohledu je nezbytné,
aby se především život vrátil
do doby, jako byl před rokem
2020, tedy před pandemií.
Libor Pošta
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 Dne 21.1. zapadlo nákladní vozidlo v ul. S. K. Neumanna, byla prováděna asistence při
vyprošťování traktorem Technických služeb Stochov.
 Dne 24.1. byl zjištěn nepořádek u odpadkového koše
u vlakového přejezdu Na Slovance a následně nahlášen
Technickým službám Stochov.
 Dne 25.1. byla hlídka
MP požádána o zjištění, jestli
v domě v ul. Osvobození se nachází majitel. Hlídka provedla
nezbytné úkony ke zjištění přítomnosti majitele. Po otevření a několikerém volání vyšel
z jedné místnosti majitel domu
a vzhledem k stavu, ve kterém se nacházel, mu byla nabídnuta lékařská pomoc, kterou odmítl.
 Dne 25.1. na chodbě u služebny MP byla zjištěna plačící
dívka, která vyčkala na služebně MP do příchodu otce, kterému byla předána.
 Dne 25.1. v ulici S. K. Neumanna zvonil na paní nějaký
muž, kterého neznala, že ji nese
nákup. Paní si žádný nákup neobjednala a ihned telefonicky
informovala hlídku MP, která
po příjezdu na místo již nikoho nezastihla.
 Dne 27.1. řešila MP založení černé skládky v části
Na Slovance. Po dohodě s občany bylo přislíbeno, že skládka bude odstraněna. K této
věci strážníci provedou místní šetření.
 Dne 27.1. byl odchycen
pes na autobusové zastávce
U Dubu a následně předán
majiteli.
 Dne 30.1. bylo hlídkou
MP zjištěno, že na autobusové
zastávce U Dubu je z části utrženo zastřešení. Byla přivolaná
HZS, která provedla odborné
odstranění a zajištění zastřešení.
Karel Krym

KAREL KESTNER BYL FOTOGRAFEM LIDSKÉ DUŠE
Karel Kestner (23. 11. 1939
– 11. 1. 2015) se narodil v Lánech, prožil zde dětství, mládí
a první léta svého „produktivního věku“. Vystudoval SVVŠ
v Novém Strašecí a Strojní průmyslovou školu v Chomutově.
Když založil rodinu, přestěhoval se v roce 1966 na Slovanku,
kde žil s manželkou Jaroslavou,
dcerou Kateřinou a synem Karlem v rekonstruovaném domku
až do svého odchodu. Stochov
se stal jeho druhým domovem.
Pracoval 30 let v SONP Kladno
a následně jako skladník v Uhříněvsi. Jeho velkým koníčkem,
kterému věnoval hodně volného času a i financí, bylo fotografování. Okolní příroda mu
nabízela krásné scenérie, on se
postupem času zaměřil na portrétní tvorbu. Stal se „lovcem
tváří“ známých osobností.
Karel Kestner o sobě říkal,
že se necítí být profesionálním
fotografem. Jako fotograf, který se fotografováním živí, by
musel plnit objednávky a své
snímky přizpůsobovat „komerci“. On ale mohl fotit jen
to, co sám chtěl, a co odpovídalo jeho cítění, jeho náladě
a povaze. Své snímky nepřikrášloval, aby se zalíbil zákazníkovi. On v obličeji fotografovaných osob hledal jejich nitro, jejich duši, to, co se možná skrývá za jejich okamžitým
výrazem tváře, ve které se odráží radost, smutek, zloba, láska, napětí, odhodlání … Miro-

slav Horníček, který znal fotografie K. Kestnera a dobře znal
i svého přítele Karla samotného, v úvodu knihy Podoby známé i neznámé říká, že portréty Karla Kestnera se musí „číst
a hledat v nich živé lidi“.

Fotograf Karel Kestner.
Ve stejné knize František
Dvořák uvádí, že K. Kestner
jen nezachycuje pomocí fotoaparátu realitu, danou skutečnost. Jemu fotografování podněcuje tvořivý cit pro realitu
a smysl pro vizuální hodnotu objektu. On jen nezachycuje tvář, on ji studuje, hledá
moment, který nelze vyvolat
uměle, ale který v nestřeženém
okamžiku tryská z vnitřku fotografované osoby. Staří Keltové věřili, že hlava je sídlem
duše. K. Kestner tu duši hledal a nalézal. Své snímky nepřikrášloval, nearanžoval, a v tom
spočívá autentičnost jeho prá-

ce. Prostřednictvím jeho portrétních fotografií se dovídáme o představované osobnosti nové poznatky, v jejich tváři
čteme opravdovost a cit, kterým daný člověk svou prací
přispívá společnosti k tvorbě
nových hodnot.
Ne náhodou K. Kestner svoji
druhou knihu O báječných lidech slovem a obrazem zahajuje portrétem malíře Jana Zrzavého. Ten totiž v roce 1975
stál u zrodu „pana fotografa“
– portrétního fotografa Karla
Kestnera. Možná už dřív, ale
určitě někdy v této době došel
uváděný fotograf k přesvědčení a závěru, co chce dělat a co
mu přináší radost a potěšení.
O fotografování se zajímal už
v mládí při studiích, ale teprve
teď se v něm zrodila myšlenka oslovovat známé osobnosti
a na fotografickém papíru prostudovat jejich tvář a budoucím
pokolením tak zachovat podobu významných lidí, s kterými
často navázal dlouhodobý přátelský vztah.
Od té doby před jeho fotoaparátem defilovala celá řada
osobností našeho kulturního,
uměleckého světa. V oboru
výtvarné fotografie byl samouk, ale vypracoval se na jednoho z předních českých portrétních fotografů. Objevil kouzlo
černobílé fotografie. Své snímky v knize spojuje s příhodami,
které jejich vznik doprovázely.
Tím se divák doví víc o portré-

tovaném jedinci, o jeho povaze
a lépe nahlédne do jeho nitra,
a tím i lépe pochopí jeho dílo.
Dvě knihy (Podoby známé i neznámé, O báječných lidech slovem a obrazem), na jejichž obalu se skví jméno Karla Kestnera
coby autora, napoví čtenáři nejen obrazem, ale i slovem mnoho zajímavého o českých osobnostech doby relativně nedávné. Obzvláště čtenáři západní
a jižní části Středočeského kraje v nich najdou mnoho o působení a životě populárních
lidí z regionu blízkému bydlišti Karla Kestnera – Stochovu.
Po právu jsou fotografie K.
Kestnera zastoupeny ve sbírkách Národní galerie, Památníku národního písemnictví
a v soukromých sbírkách významných lidí. Pro svoji opravdovost a přirozenost byly a jsou
snímky K. Kestnera publikovány v časopisech, knihách a dalších tiskovinách. Jeho práce obdivovali návštěvníci na mnoha
kolektivních i samostatných
výstavách.
K sedmému výročí odchodu
Karla Kestnera muzeum Stochov pořádá vzpomínkovou
výstavu „Karel Kestner – Portréty slavných“. Zájemci mohou
navštívit výstavu v otevírací
dobu vždy v úterý od 9 do 13,
ve čtvrtek od 13 do 17 a v sobotu od 9 do 13 hodin nebo dle
předcházející dohody. Výstava je plánována do 15. března.
Anděla Pejšová

ZVEME VÁS NA TŘETÍ TOULKU STAROU PRAHOU

Dne 29. března Vás srdečně zveme společně s Městskou
knihovnou Stochov již na třetí
toulky Starou Prahou. Tentokrát bude naším cílem Werichova vila na Kampě.
Zájemci se sejdou na vlakovém nádraží Stochov v 7,40

UŽ JEN DO 15. BŘEZNA

Ještě do 15. března můžete
v městském muzeu ve Stochově
shlédnout výstavu portrétního
fotografa Karla Kestnera – Portréty slavných. Výstava k 7. výročí odchodu fotografa, lánského rodáka a stochovského občana, byla zahájena 11. ledna.
Téměř 70 účastníků vernisáže
přivítal starosta města Roman
Foršt, který současně poděkoval rodině K. Kestnera za zapůjčení materiálů.
O zajímavé vyprávění o životě autora černobílých portrétů
a jeho cestě k fotografické do-
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Městská policie

aktuality

konalosti se postaral někdejší ředitel rakovnického muzea
František Povolný. Výstavu,
která svým významem přesahuje hranice města, již navštívilo i několik významných osob,
a to z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Například 27. ledna ji poctila svojí návštěvou dcera K.
Kestnerem často fotografovaného spisovatele Františka Nepila, PhDr. Helena Mevaldová
z Berouna, která s povděkem
kvitovala, že se na naše úspěšné spoluobčany nezapomíná.
- Pej -

hodin. Pojedeme rychlíkem
ARRIVA do stanice Praha-Dejvice. Jízdenky si zakoupíte ve vlaku u průvodčího. Z dejvického nádraží se vydáme pěšky kolem parku Marie Terezie
na Nový Svět. Werichovu vilu
najdeme na malostranském ostrově Kampa naproti lichtenštejnskému paláci. Prohlídka
vily začne ve 12 hodin, vilu si
prochází každý individuálně,
při koupi vstupenky dostaneme
tištěného průvodce. Plné vstupné činí 100 Kč, snížené 60 Kč.
Po skončení prohlídky se vydáme přes ostrov Kampa k mos-

tu Legií a kolem Národního divadla až k nádraží. Celá trasa je
dlouhá asi 7 km, není bezbariérová. Během vycházky bude
i čas na posezení a občerstvení.
Předpokládaný příjezd do Stochova bude v 15,58 hodin, rychlík ARRIVA s odjezdem v 15,02
z Masarykova nádraží.
Hlásit se můžete v knihovně a v případě dotazů kontaktujte, prosím, paní knihovnici
Ježilovou nebo Nahodilovou,
telefon 312 679 122, osobně či
emailem: knihovna@stochov.
cz nebo mě přímo v knihovně ve středu 23. března od 15

PROHRA V ŠACHÁCH
V neděli 13. února jsme odjeli
do Velvar odehrát již osmé kolo
soutěže. Bohužel moc se nám
nedařilo, a tak když na první
a páté šachovnici byly prohry,
na druhé získal jeden bod náš
hráč a na třetí a čtvrté byly re-

mízy, skončil zápas naší prohrou
2 : 3. Opět jsme spadli na sedmé
místo v tabulce. Do konce celé
soutěže nás čekají ještě tři zápasy, a tak doufáme, že se nám
ještě podaří trochu vylepšit naše
umístnění.
Robert Tůma

hodin, kde budu odpovídat
na Vaše případné dotazy k akci.
Komise pokračuje i nadále
ve své tradiční činnosti. Mrzí
nás, že z důvodu covidu nemohl být v prosinci realizován
koncert Milana Drobného, který jsme chystali. Ze stejného důvodu se omlouváme všem oslavencům, že byl přerušen roznos balíčků. Totéž platí i o vítání občánků. Nebojte, vše napravujeme a myslíme na Vás.
Pokračují i posezení při hudbě
ve spolupráci s paní Benešovou
z DK Stochov. Jste srdečně vítáni
a zváni na 13. března a 24. dubna
od 14 hodin do foyer Domu kultury. Další akce, které realizujeme s knihovnou, najdete na jiném místě v těchto listech nebo
na webových stránkách knihovny www. knihovnastochov.cz.
Mgr. Marie Peterková
předsedkyně Komise
pro mládež a seniory
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TRAFICON VE STOCHOVĚ OPĚT OTEVŘEL

PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI
Na přelomu měsíce ledna ku a tisku TRAFICON. Stánek za nový. Nový koncept prodeja února došlo ve Stochově u domu kultury v ulici Jaroslava ny nabízí zákazníkům větší pok modernizaci stánku tabá- Šípka byl kompletně vyměněn hodlí, přehlednost zboží, rychlost nákupu a moderní prostředí. Stánek je vystavěn v novém
brandu společnosti v antracitové barvě, se světlým interiérem a modročerveným logem.
V nové prodejně zakoupíte tabákové výrobky (cigarety, tabáky, doutníky), nikotinové produkty, kuřácké potřeby, alkohol, SIM karty, veškerý tisk a sortiment doplňkového prodeje, tj. chlazené nápoje a cukrovinky. Dále pak produkty nové generace, konkrétně zařízení iQOS, VYPE, GLO
Nový novinový stánek na Mírovém náměstí.
nebo PULZE. Samozřejmostí

je i terminál a služby Sazka, se
kterou zde můžete zkusit svoje
štěstí. Společnost TRAFICON
TOBACCO RETAIL s.r.o. provozuje síť prodejen tabákových
výrobků, tiskovin a loterijních
služeb. Historie značky TRAFICON sahá do roku 1996, kdy
její zakladatel a současný majitel Daniel Tomeš začal provozovat první trafiku v Liberci. Nyní TRAFICON provozuje 153 prodejen a v tomto roce
se chystá otevřít dalších 15 nových, například ve Žďáru nad
Sázavou, Milevsku nebo Stříbru. Více informací o společnosti naleznete na webu www.
traficon.cz.
- az -

JAK PRACOVALA MO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

VE STOCHOVĚ V ROCE 2021
Naše organizace sdružuje ale využívali jsme příznivějších nu jsme již zrealizovali výlet
v současné době 130 členů, a to období a některé akce se poda- na Hrubý Rohozec, kterého se
nejen ze Stochova, ale i z Un- řilo realizovat. V květnu jsme zúčastnilo 41 osob.
hoště, Kladna a přilehlých obcí. museli zrušit plánovaný zájezd
Tradičně plánované rekonBohužel členská základna ubý- na zámek Kačina, ale v srp- diční týdenní pobyty jsme
vá z různých
důvodů, jako
např. stáří, nezájem či úmrtí. Naše členy
se snažíme zaujmout a poř á d ám e pro
ně různé akce.
V loňském
roce nám práci kompliko- Z Belvederu (Železná ruda) 12. – 19. září 2019.
vala pandemie,

v loňském roce zvládli uspořádat. V červnu jsme týden pobývali ve Zvíkovském podhradí a v září v Železné Rudě v hotelu Belveder. Oba pobyty byly
úspěšné, organizačně zajištěné,
aby splňovaly všechny předpoklady rekondičního pobytu. Vycházky, cvičení, využití bazénu,
masáží, výletů a hlavně společenského života, který mnohdy
osamělým lidem chybí. Celkem
se těchto pobytů zúčastnilo 65
osob. Jsme rádi, že je o tyto akce
zájem, i když většinou jde o stejnou partu lidí. Ale už přibývají
i další, noví zájemci.
Dokončení na straně 16

CELOSTÁTNÍ HALOVÝ TURNAJ VE STOCHOVĚ
Tenisový klub Stochov, z.s.
uspořádal ve dnech 15. – 16.
ledna celostátní halový turnaj
mladších žáků pod názvem
TECNIFIBRE CUP. Turnaje se
zúčastnilo 14 chlapců. Dařilo se

domácím hráčům, kdy byli tři
v semifinále. Z vítězství v turnaji se radoval Jan Kohout (TK
Stochov), když ve finále přehrál
svého bratra Adama Kohouta
(TK Stochov) 6:3, 7:5. Semifi-

Bratři Kohoutovi se dostali až do finále.

nále: Kohout J. – Klokov M. (SK
Tenis Kladno) 7:6, 6:3, Kohout
A. – Klusák L. (TK Stochov)
6:3, 6:2. Ceny vítězům předal
prezident klubu Roman Klusák.
- rk -

První semifinalista Martin Klokov.

Druhý semifinalista Lukáš
Klusák.

Věděli jste, že...
 Stochovský obchodník Josef Dvořák požádal v roce 1907
o povolení hostinské činnosti.
Zastupitelé obce se k jeho žádosti vyjádřili kladně, pouze
mu připomenuli „aby světákům a opilcům alkoholu propadlým nalití kořalky s důrazem odepřel“.
 Dne 1. června 1965 byl
po dlouhých jednáních zahájen provoz v první dílně nové
provozovny Sázavan, pobočce hlavního závodu na výrobu bot ve Zruči nad Sázavou,
kde se šily svršky k dětským
botičkám. Provozovna byla
umístěna pod hornickým učilištěm, kde byly dříve učebny učiliště. V první etapě tam
nastoupilo 50 žen na zapracování a 1. července tam začalo
pracovat dalších 100 žen. V říjnu byla uvedena do provozu
druhá dílna a začalo se pracovat na dvě směny. Koncem
roku pracovalo v provozovně
270 zaměstnanců. Vedoucím
provozu byl Rudolf Macháček.

Jiří Červenka

Když v Čelechovicích
 V roce 1922 se v Čelechovicích objevil první motocykl,
koupil si ho Josef Fišer z čp. 69,
který se stal průkopníkem motorismu v obci. Teprve o čtyři
roky později si druhý motocykl pořídil stavitel Josef Moravec
čp. 55. V roce 1928 si další zakoupil mlynář Bohumil Dvořák čp. 36 a za šest let na to Josef Krob z čp. 72. Po něm si
motocykl koupil ještě V. Bouše. V roce 1934 tak v Čelechovicích žilo pět vlastníků motocyklů. Osobní automobil v té
době ještě nevlastnil nikdo.
 V roce 1962 se v Čelechovicích vyskytly na jaře a na podzim nedostatky v zásobování
masa, uzenin, umělých tuků
a másla. Například 30. března
začalo být maso v obchodě rozdělováno kupujícím po 20 dkg/
osobu a salám na 10 kg/osobu.
Počátkem května místní kronikář s velkou slávou zapsal, že
se situace v zásobování začíná
lepšit a že 4. 5. si již mohli občané v pojízdné prodejně koupit 1/2 kg na osobu. Nicméně
v listopadu zase začal být velký
nedostatek mléka, másla, umělých tuků či stolního oleje. Opět
byl zaveden přídělový systém,
občané si tak mohli zakoupit
1/8 másla na rodinu, a to maximálně 2 x týdně.

Jiří Červenka

aktuality

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STOCHOV
pořádá
46. ročník turistického pochodu a cyklojízdy

ZE STOCHOVA

DO KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ

Akce se koná 9. dubna

START A CÍL
kino Stochov 7,00 – 17,00 h.
Trasy: 6, 10, 26, 28, km
Startovné: 30 Kč
CYKLO – násobky pěších tras, nebo vlastní
Odměna: razítka IVV pěší a cyklo, diplom
Pochod je zařazen do kalendáře pochodů IVV
a do programů Dvoustovka
Během pochodu je možnost si projít příměstskou trasu IVV Okolím města Stochov – 28 Km.
V cíli je zajištěno občerstvení a prodej turistických suvenýrů.
Informace: J. Karlovský V .Ulmana 48, 273 03
Stochov
Tel.: 702 455 919
E-mail: dalkoplaz.jozka@seznam.cz
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ A MĚSTO STOCHOV

Pořádá v sobotu 30. dubna

41. ročník turistického pochodu

KRUŠOVICKÝ
VEJŠLAP
START – 7:00 – 10:00 hod. Stochov kino
7:30 – 9:00 hod. Nové Strašecí od polikliniky
8:00 – 10:30 hod. ČD Řevničov
TRASY – Stochov 24, 21 km
Nové Strašecí 12 a 18 km
Start ČD Řevničov nebude obsazen, startovné se
zaplatí v cíli. Startovné: 30 Kč
CÍL – Lužná u Rakovníka ČD
Součástí akce jsou i trasy pro cyklisty.
Odměna: diplom, razítka IVV pěší + cyklo.
K pochodu jsou vydány odznaky – žlutý a zelený za 30 Kč.
Případné informace – J.Karlovský, V.Ulmana 48,
273 03 Stochov,
Mobil: 702 455 919
Email: dalkoplaz.jozka@seznam.cz
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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DĚTI SE VE TMĚ MĚNÍ V SARDINKY
V zimních měsících jsme si li jsme na jedlíky čokolády,
s dětmi na kroužku Kamarádi na ufony, želvy, kostkové záužili pestrý program, v němž vodníky, rockové hvězdy nebo
nechyběly oslavy narozenin, majáky v bouři. Nejpopulárpřespání v klubovně a samozřejmě pořádná nálož rozmanitých her. Schůzky jsme většinou
zahajovali venku.
Děti tak měly možnost inhalovat čerstvý vzduch, trénovat otužování a vybít nahromaděnou
energii. Následující
přesun do klubovny přinesl nekonečDěti na kroužku jsou vždy v dobré náladě.
né možnosti. Hrá-

nější však byla hra na sardinky.
Děti mají za úkol hledat ve tmě
nebohou sardinku a přidat se
k ní, čímž se samy stanou sardinkami.
Cítím vděčnost
za to, že i v těchto nejistých dobách mají
děti i vedoucí možnost setkávat se a prožívat společné nezapomenutelné chvíle, smát
se i sdílet svá trápení.
Ať už je doba jakákoli, jedno je jisté: pravá
přátelství jsou věčná,
ať už jsi člověk, nebo
sardinka.
Kristýna Hejzlarová
FOTO KRISTÝNA HEJZLAROVÁ
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NA DESKOHRANÍ SE BOJOVALO S DRAKEM
V lednu se jako každý měsíc
sešli deskofóbijci. Zahráli si hru
Karak, která z Vás udělá hrdiny
a ve které musíte prozkoumat
temné katakomby v podsvětí. Čeká Vás souboj s kostlivci, mumiemi, pavouky a v neposlední řadě s drakem. Kdo
nasbírá více pokladů, vyhrá-

vá. Naši hráči se ničeho nebojí, a tak se odvážně pouští tam,
kam se dosud nikdo nevydal,
do dobrodružství. Kdo zvítězil? A kdo porazil draka? To
už se nedozvíme, ale víme, že
nikdo nezmizel. Druhou hrou
byla Hadara. V této pěkné hře
se snažíte vybudovat civilizaci,

nakrmit poddané. Získáte dostatečnou slávu, sílu a bohatství na to, abyste vyhráli? Pokud Vás hry zaujaly, přijďte si
s námi zahrát 20. března 2022
v klubovně Kamarádů. Na seznamu máme mnoho zajímavých her.
Lucie Gombitová

VENDELÍN NABÍZÍ ZAJÍMAVÝ
PROGRAM PRO MAMINKY S DĚTMI
V kroužku pro nejmenší nás
čekala na první schůzce v lednu „super dráha“, jak ji nazval
můj syn Michal. Po bosonohém chodníčku, kde jste si za-

kusili různé povrchy, nás čekaly
říční kameny různých velikostí.
Děti to moc bavilo a dráhu využívaly celou hodinu. Na začátku roku jsme si také zasoutěžili

KAMARÁDI A MLÁĎÁTKA

ŘÁDÍ KAŽDÝ PÁTEK
Každý pátek se schází tyto
dva krásné kroužky, plné dychtivých dětí. Hrajeme hry, vyrábíme, řádíme a bavíme se
na plné čáře. Jeden pátek byly
kroužky spojené a hrál se nový
gamebook/dračí doupě Kletba Ununahulů, autor já. Děti
se staly mladšími testery. Hra
se hrála dobře, a dokonce jsem

v hodu na terč a kroužky. Maminky si v této disciplíně udělaly miniturnaj. Kdo si hraje, nezlobí. A aby toho nebylo málo,
tak jsme si vyrobili deskovou
hru Hoď si a hraj, ve které děti
poznávají barvy a plní úkoly
na kartičkách. V únoru jsme si
pomalovali dřevěné magnetky.
Na druhou půlku chystám tajné vyrábění. V příštím čísle se
dozvíte, co jsem na maminky
přichystala. Hraní, zdar, zdar,
nazdar.
Lucie Gombitová

vychytala i pár mušek a tiskařských šotků. Jen jeden tým se
dostal do cíle a získal nesmírné bohatství a vzácný diamant.
Hra děti bavila, a to bylo hlavní. Děkuji všem odvážlivcům,
Hasiči v akci
co se pustili do tohoto dobrodružství. Těšíme se na další za- Dokončení ze strany 2
jímavé schůzky.
pokaždé, když se k němu hasi
Lucie Gombitová či dostali, popošlo o kousek dál.
Za pomoci nafukovacího člunu
se nakonec hasičům podařilo
Z městské rady
zvíře zachránit. Srnka bez roz Rada města po projednání cího stroje SKAG, v ceně cca loučení a slov díků utekla ihned
po vypuštění neznámo kam.
odsouhlasila přijetí finančního 500.000 Kč.
 Rada města odsouhla Ke kotěti v nesnázích
daru od pana Ing. J. K. z Nového Strašecí ve výši 70.000 Kč sila uzavření Dodatku č. 7 zase vyjeli stochovští hasiči
pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, ke Smlouvě o dílo 01/01/17 do Tuchlovic. Kde tento malý
na zakoupení hudebního žesťo- mezi Městem Stochov a spo- nešťastník vylezl pravděpodobvého dechového nástroje tuby. lečností Technické služby Sto- ně na střechu a odtud sklouzl
 Rada města odsouhlasila chov, s.r.o., na zajištění úklidu do okapu, odkud se sám nedoposkytnutí příspěvku na čin- veřejného prostranství v roce kázal dostat. Za pomoci čtyř
nost Akademie 3. věku, pro rok 2022, za cenu v max. výši dílů nastavovacího žebříku se
3.493.141,74 Kč včetně DPH, hasičům podařilo zvíře odchy2022 ve výši 25.000 Kč.
 Rada města po projedná- dle schváleného rozpočtu Měs- tit a předat jej majiteli.
Tereza Fliegerová
- jč ní odsouhlasila obměnu ža- ta Stochov.
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JAK JSEM LANAŘIL STOCHOVSKÉ ŽENY

K NÁM DO SLÁNSKÉ BATERIE

Mladší bratr kapelníka Bohuslava Černého, kapelník
Václav Černý.
ně jsem byl přijat, byla to kapela dolu Nosek, v té době byl
kapelníkem Václav a v Pozdni hráli ob týden. Velice si to
u nás pochvalovali, protože
sál byl vždycky na prasknutí.
Složil jsem s Václavem písničku a kousek vám jí tu zanotuju: „Mšecký kluci Kornouzáci,
z Kačice a Stochova, do Pozdně chodili lesem, nejraději přes

Z RODINNÉHO ARCHIVU IRENY LIBECAJTOVÉ

Před budovou jsem řekl: „Tak
kterou stranou se, Jaroslave, vydáš?“ Náhle mě napadlo: „Máš
tady ze mšecké školy dvě spolužačky. Premiantku Aničku
Sukovou – Husákovou a Božku Kolaříkovou – Siřišťovou.
Tak začni tam.“ Rovněž děvčata mě krásně přijala a tak jsem
úspěšně začal s náborem stochovských žen. V Baterii bylo
zaměstnáno přes tisíc žen a tři
sta jich bylo stále na mateřské
dovolené, takže hlad po dalších
pracovnicích byl vždycky.
Začalo se mi dařit a řekl jsem:
„Předměstí Stochova jsou Čelechovice, hurá tam, kde znám
dva výborné kapelníky Václava a Bohouše Černých.“ Počítal
jsem, že bych taky mohl sehnat
nějaké Čelechovandy. Úžas-

Zdeněk byl pátý člověk, který
mě přišel přemlouvat, abych
vstoupil do strany, že mi chtějí dát vyznamenání za kulturu.
Já jsem odpověděl: „Zdeňku,
od pěti let chodím do kostela,
kde zpívám ještě dneska. Jak
jsem přišel do školy, stal jsem
se Sokolem, nyní jsem už jediný Sokol v Pozdni. A líbí se mi
Bratr, ale Soudruh moc ne.“
Byl to skvělý člověk, v žádném
případě to na mě neprásknul
a musím říct, že jsem vyznamenání dostal i tak spolu se zakladatelkou bateráckého souboru

Bora. Tři krásné dívky tam byly,
holky jako květ (Škuthanky),
čelechovický Venouš Martičku
chtěl hned (a vzali se). Rošťáci
Stochováci do Pozdně k muzikám chodili, holky k Hřešicům vodili a tam
s nima hřešili...
A ještě jedna
hřešická, Dášenka,
na Stochově bydlí. Dokonce jsme
v Č elechovicích
dvakrát nacvičovali Silvestra. Úžasně
tehdy zpíval Bora
Mates s překrásnou
dívenkou z Drnku Hanulkou Ha- Kapelník Bohuslav Černý s manželkou.
mouzovou. Nepřeháním, kvůli té k nám chodi- Martou Kratochvílovou, která
lo snad třicet ctitelů. Ale frnk- dosud žije.
la na Moravu, nedávno jí bylo
Ale teď se musím především
75 let. Přeju jí moc zdraví a ať vrátit ke stochovským ženám.
jí to ještě zpívá. Její dědeček byl Povedlo se mi sehnat celkem
Pozdeňák Karel Hamouz (byl 32 pracovnic a šel jsem to s rapopraven Němci). A tak měla dostí řediteli oznámit. K mému
zvlášť k Pozdni blízko.
překvapení protestoval: „To je
V kapele bratrů Černých hrá- špatně, musíte jich mít čtyřival kdysi František Šita, který je cet.“ Já na to: „Když k tomu
kapelníkem poslední hornické přidáme Čelechovice, Kačici
kapely Žehrovanka. Na Stocho- a Kvíc, tak jich bude přes padevě byla ještě další kapela „Zpí- sát.“ „Ne, neexistuje, ještě shává celá rodina Chaloupkova“. nějte.“ No, nakonec se mi poCelá léta jsem jezdil na kole vedly ještě tři, ale to bylo všechna Stochov přes Drnek, a tak no málo.
bych chtěl vzpomenout ještě
O chlapy jsme zájem neměna jednoho moc bezvadného li, protože to byl ženský záčlověka, Zdeňka Levého, který vod. I když jsem stochovských
starostuje na Drnku už spoustu chlapů znal moc, jelikož k nám
let. Podobně jako u nás v Pozd- do Pozdně stále chodili k muni, kde máme Jitku Cífkovou. zikám. Ale přece jsem jedOd šesti let je v mém pozdeň- noho Stochováka přijal. Přiském souboru, který oslavil už šel za mnou pan Václav Linc,
sedmdesát let. Jitka stále účin- vedoucí všech zahrad na Klakuje a starostuje už sedmnáct densku, že by mě prosil, jestli
let. Máme se tu s ní dobře a ne- bych nemohl zaměstnat jeho
hádáme se.
syna, který právě vyšel ze škoCestou na Stochov na kole ly. Učit se nechtěl, práci nevyjsem Zdeňka sice na Drnku nalezl. Říkal: „Já bych ho mohl
nikdy nezastihl, ale znali jsme zaměstnat v našich zahradách,
se z Baterie, kde pracoval jako ale to by se tam flákal. Já jsem
předseda KSČ. Já jsem kro- ochoten ho k vám každý den
mě pozdeňského souboru vedl třeba tři měsíce vozit, nechci
35 let ještě baterácký soubor. za to ani korunu, do deseti je-

denácti bych tam pracoval sám
zadarmo jen za to, aby se kluk
naučil dělat.“ Já mu odpověděl: „Venouška vezmeme, ale vy
za žádnou cenu nebudete chodit zadarmo dělat. To by se nic
nenaučil. Já ho dám mezi mladá
děvčata, která tam mají nějakou
brigádu, a ty mu proženou pérka, že se pracovat naučí.“ Celá
léta tam Venoušek zůstal a byl
velice spokojen.
Měli jsme v Baterii taky celkem osmnáct postižených.
V roce 1989 mi bylo šedesát a šel jsem do penze. Obrátil jsem se
na pana doktora Miroslava Dražana,
aby mi pomohl, aby
postižení dostali částečný důchod.
Představte si,
že za tři měsíce ho měli
všichni. Pár
let po mém
odchodu Baterie skončila a alespoň
o ty postižený bylo postaráno. Všem, kteří v té době ještě
neměli částečný důchod, jsme
s dr. Dražanem zařídili, aby
do třech měsíců tento částečný
důchod dostávali také.
Ještě bych chtěl vzpomenout
na jednoho Stochováka, horníka Jirku (příjmení jsem bohužel
zapomněl), který mi přes svou
paní zařídil třetí studnu. Pořád
jsme neměli pitnou vodu a on
to dokázal. Tak na něj vzpomínáme, sousedé k nám rádi
chodí a říkají: „Na kafe si vodu
u vás vezmem.“ Moc mu za to
děkuju, to je velká památka ze
Stochova.
Jestli se na mě někdo pamatuje (a určitě jsou takoví), tak se mi
prosím ozvěte (tel. 312 589 583).
Moc bych potřeboval aspoň nějakou fotografii Chaloupkovic
kapely. Dneska je nová móda,
samé zákazy a ochrany osobních
údajů – jestli si to, Zdeňku, přečteš, ozvi se mi.
Moc vás všechny ve Stochově zdravím a přál bych si, aby
svatý Václav, který se u vás měl
narodit, se mohl pyšnit tím, že
nenávist a závist s ostudou ze
Stochova utekly.
Jaroslav Ulrich (roč. 1929),
Pozdeň
Z RODINNÉHO ARCHIVU IRENY LIBECAJTOVÉ

Moc rád čtu Stochovské listy, jsou velice zajímavé, a jsem
rád, že má město Stochov takové noviny. Na Stochov mám totiž krásné vzpomínky. Prožil jsem tam celý jeden měsíc. Byl
jsem zaměstnán čtyřicet let v Baterii ve Slaném na personálním, kde jsem se stal později vedoucím. V roce 1970 jsem dostal ředitelský úkol sehnat alespoň čtyřicet dalších pracovních
sil. Ředitel Ing. Václav Junek přislíbil, že by jezdil přímý autobus Stochov – Slaný. Dostavil jsem se na stochovský úřad, kde
jsem byl velice mile přijat, myšlenka přímé autobusové linky
se jim velice líbila. Přivítali mě, pohostili a začali mi dávat adresy. To už by dnes nešlo.

Krátké zprávy
 Aktuálně se finalizují veškeré potřebné podklady pro
získání bezúročného úvěru ze
Státního fondu rozvoje bydlení pro připravované zateplení bytových domů Hornická
čp. 235–241 a S. K. Neumanna
361–363. „Pevně doufáme, že
se nám bezplatný úvěr podaří získat. Mohu ubezpečit, že
předmětné stavby budou zahájeny a letos doufejme dokončeny i přes případný neúspěch
při snaze o získání bezúročného úvěru ve výši cca 16.000.000
Kč,“ konstatoval starosta.
 Spodní část ulice J. Dundra
– Honice se již brzy dočká výměny stávajících lamp veřejného osvětlení. Práce budou dokončeny, dle vyjádření starosty
města, v prvním pololetí letošního roku.
 Rada města v souladu se
Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek č. 1 a 2, na akci
„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve městě Stochov 2021“, odsouhlasila zahájení úkonů pro uzavření smlouvy s uchazečem č.
2, firmou ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha 4 za částku
4.703.883,99 Kč včetně DPH.
 Rada města odsouhlasila
celkové náklady na akci „Snížení energetické náročnosti BD
čp. 358 – 360, Stochov“ ve výši
6.424.216,82 Kč včetně DPH,
po započítání víceprací a méněprací od společnosti REDOBY s.r.o., Praha.
 Rada města odsouhlasila
zveřejnění záměru – uzavření
Smlouvy o pronájmu části nemovité věci, za účelem dodávky
a instalace střešních fotovoltaických panelů, v mezích pilotního
projektu, s názvem „Fotovoltaické panely střech města Stochov –
pilotní projekt“, jejímž předmětem bude pronájem části budovy, zejména střechy budovy, čp.
333–334, v ul. Švermova, Stochov, která je součástí pozemků
parc. č. 476 a parc. č. 477, k.ú.
Stochov. Nájemcem se stane společnost ITES, spol. s r.o., Stochov.
 Rada města odsouhlasila s ohledem na stávající epidemiologickou situaci a stávající platná opatření Vlády ČR,
změnu termínu pořádání plesu
Města, a to na 16. dubna s názvem Jarní ples Města Stochov.
 Další část rekonstrukce veřejného osvětlení bude pokračovat v ulici S. K. Neumanna.
Také zde se rozběhnou práce
v závislosti na počasí v nejbližším možném termínu. - jč -
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výjev ze stochovské historie
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KDYŽ SE STOCHOVŠTÍ
BÁLI LOUPEŽNÍKŮ

KRESBA LADISLAV OPLT

V polovině roku 1600 vzrušily stochovskou veřejnost zprávy o loupežnících. Objevili se v červnu v křivoklátských lesích, kde například oloupili a těžce zranili nějakého pražského řezníka. Novostrašecká městská rada nařídila Stochovským, Tuchlovickým, Vašírovským, Lánským, Rynholeckým a Třtickým střežit cesty a pomáhat
s pátráním po loupežnicích.
- jč -
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VODA ZE STOCHOVSKÉ KAPLIČKY MÁ MÍT LÉČIVÉ ÚČINKY
V roce 1856 postavili u studánky novostrašečtí manželé Antonín a Marie Kurzveilovi z čp. 209 kapli Panny Marie.
Byli dosti zámožní, velmi pobožní a bez dětí. Aby učinili
něco lidumilného a zanechali ve svém rodišti nějakou památku, rozhodli se pro postavení kapličky, která by chránila
vodu před znečištěním.
Pramenitá voda byla svedena pod základy stavby a uvnitř
uprostřed podlahy vyzděna
studánka s vodou, která měla
pomáhat uzdravovat především oční nemoci. Stalo se to
se svolením úřadů, které uložily zakladatelům splnit dvě
podmínky. Jednak aby stavba
byla provedena podle předem
schváleného plánu, a také aby
pro udržování kaple v dobrém
technickém stavu byla zjednána nadace. Bezdětní manželé pak postoupili svému příbuznému Josefu Kurzveilovi k vlastnictví pole na svahu Stochovské hory se služebností. Totiž, že bude on
a jeho dědici, nebo jiní
nástupci v držení tohoto pole povinni vést náklad na opravy této kaple i roubení studánky.
Vodě dotčené studánky
se přisuzovala již předtím léčivá moc. Povídalo se například, že bratr zdejšího sládka Františka Kleinera (sládkem
ve zdejším pivovaru byl
od roku 1805), jménem
Ondřej, jenž byl pro
ztrátu zraku propuštěn
z vojenské služby, se touto vodou uzdravil.

z nich při obléhání Prahy v roce
1742 přišel o zrak a byl na základě tehdejších ustanovení
předán do své rodné obce, kde
pobýval na její útraty.
Slepec žil velice nuzně, neboť mu městská zpráva nedávala ani to málo, co mu byla podle královského výnosu povinna poskytovat. A proto zůstával do značné míry odkázaný
na soucit spoluobčanů. Útrpnost s ním měla zejména místní vyhlášená bylinářka, kterou
sice někteří označovali za čarodějnici, ale většina lidí ji pokládala za vědmu, neboť znala
mnohé o přírodních silách, co
druhým zůstávaly skryté. Navíc si uměla dobře představit,
jaké trápení musí slepý a chudý
mrzák prožívat, neboť její syn
z války rovněž přišel se zraněním, na něž zanedlouho po návratu zemřel.
Bylinářka dokázala vyléčit
spoustu nemocí. Zkoušela pomoci i slepci. Žádný z jejích
léků se však tentokrát neosvědčil. Málem už se chtěla svého

bývalých pacientů, aby jí při
návratu z polí vodu ze studánky přinesl a začala jí několikrát
denně vymývat slepcovy oči.

rovali veliký ohnivý vůz, tažený ohnivými koňmi. Zjev blížil
se ke studánce, v níž po chvilce zmizel. Polekaný kameník se

Stochovská kaplička v zanedbaném stavu v roce 1985.
Zprvu u něho k žádné očekávané změně nedocházelo,
ale po čase se stal zázrak – slepec prohlédl. Jakmile se zpráva o tomto divu rozšířila, lidé
vodu ze studánky označili za léčivou, zejména pak na oční
choroby, a od té doby si tam
pro ni chodili.“

chtěl vrátit, ale na ženinu radu
došli přece jen k studánce, kde
vykonali pobožnost. Napil se
vody ze studánky, a poté se vrátili domů. Od té doby ho zimnice více netrápila. Pověst roznesla se po okolí, a lidé se k ní
vraceli ještě ve větším počtu
než předtím.

Osobní svědectví
Bývalý ředitel základní školy v Novém Strašecí Jan Hron
(1862 –1936) zase
vzpomínal na starou paní, kterou
znal osobně: „Naříkala na špatný
zrak; nosila si tudíž dvakráte týdně
v malém soudečku
domu vodu, jí se
myla a pak si libovala, jak nyní pěkně vidí.“

Bílá paní
Další pověst se vrací k samotnému Antonínu Kurzveilovi: Za městem Novým Strašecím směrem ke Stochovské
studánce bylo v polovině 19.
století mnoho sadů. V čase
sklizně ovoce hlídali hospodáři z večera i v noci, aby jim
v sadech nikdo neškodil. V jedné noci při svitu měsíce zpozorovala paní Pitrmůnková, že
od polí zvaných „Dolejší hlavy“, kráčí ke Stochovské studánce bílá paní, zahalena a zastíněna sloupem mlhy. Tam
zmizela. O svém vidění vyprávěla svému bratru Antonínu
Kurzveilovi. Ten šel druhého
dne sám se sestrou hlídat a vidění se opakovalo podruhé,
a rovněž tak i potřetí následující noci, avšak on ho neviděl,
ani nikdo jiný, jenom jeho sestra paní Pitrmůnková. Její zjevení, když se to rozkřiklo, přispělo ještě k většímu navštěvování této studánky.

FOTO ADOLF WERNER

Ohnivý vůz
Ke studánce se
pojí také několik
pověstí. Před lety
žil v Novém StraPrvní zprávy
šecí jistý kameník,
o léčivých
který trpěl stálou
účincích
zimnicí. Někdo
To, že voda ze studánmu poradil, aby
ky uzdravila mnoho lidí,
šel o půlnoci k této
dosvědčuje řada svědecstudánce, tam se
tví, která se dochovavroucně pomodZdevastovaná kaplička v první polovině 80. let.
la do dnešních dnů. Nolil a vody se napil,
vostrašecký rodák a spisovatel úmyslu vzdát, když ji k dalšímu že ho zimnice přestane pronáPhDr. plk. Miloslav Broumský pokusu podnítil zvláštní úkaz. sledovat. Vypravil se tam tedy
(*1927) mně před sedmi lety Při cestě za nemocným spatřila, jedné noci se svojí ženou. Když
vyprávěl, jak se lidé dozvědě- jak si ve studánce asi v polovi- přišli dolů, do úvozu nedaleko
li o léčivých účincích vody ze ně cesty mezi Novým Strašecím studánky, slyšeli silný hukot,
stochovské studánky:
a Stochovem srna koupe krva- zaznívající od rybníku Konopa„Na českém území v minu- vé poranění na noze. Napadlo su, jako by se blížila bouře. To
lých staletích proběhlo něko- ji, že možná instinktivně vycíti- je velice vystrašilo, neboť všulik válek, kterých se zúčastnili la, že je ta voda léčivá. Požádala de byla obloha jasná bez jedii novostrašečtí občané. Jeden tudíž vždy některého ze svých ného mráčku. Najednou zpozo-

Vyjádření lékaře
DIe slov prvorepublikového
obvodního novostrašeckého lékaře MUDr. Josefa Kafky byla
voda z této studánky zkoumána odborníky v Praze, avšak nebylo v ní nalezeno žádných přísad, které by ji činily léčivou. Je
prý to dle jeho slov „dobrá voda
pitná“. Podle místního bývalé-

ho učitele Jana Hrona se snad
liší svým složením od ostatních
místních vod, které obsahují
hojnost vápna a sálnitru, a tím
se zdá i léčivou. Byl přesvědčen, že léčivé účinky vody způsobuje spíše silná víra každého
jednotlivého člověka a důvěra
v její moc.

FOTO ADOLF WERNER

Lidé ze Stochova, Honic, Čelechovic, Rynholce a Nového
Strašecí si podle dochovaných svědectví chodili pro pramenitou a údajně léčivou vodu do studánky v Konopase, v lese
Březí, již od čtyřicátých let 18. století.

Smutný osud
kapličky
Počátkem čtyřicátých let
dvacátého století začala Stochovská kaplička, která chránila studánku, postupně chátrat. Druhá světová válka a především éra socialismu, vykonaly své. Nejen, že se o ni režim nestaral, ale neustále čelila
různým barbarským útokům.
Před dvanácti lety mně
o těchto vandalských činech
vyprávěl místní farář Pius Josef Peterka (1928 – 2019): „Studánka s vodou v kapličce byla
obehnána železnou mříží a přebytečná pramenitá voda vytékala na severní straně kapličky.
Ve dvacátých letech P. Dr. Antonín Stříž do ní umístil dva obrázky Panny Marie. Bylo to někdy po roce 1960. Kdosi potom
šel do lesa na chvoj, měl sebou
sekerku a vloupal se do této
kapličky. Obrázky Panny Marie Lasalletské vhodil do té studánky, takže se znehodnotily.
Do obrazu Panny Marie Svatohorské, poněvadž byla namalována na silném plechu, sekl
sekerou, ale neprorazil ho. Ten
obraz jsme s P. Pešem odnesli
na faru a kapli zajistili řetězem
a dvěma visacími zámky. Obraz potom zrestauroval otec
P. Hřebíka, lékárník v Kladně,
a já ho umístil v kostele pod kůrem. Poškozování kapličky ovšem pokračovalo. Někdo roztříštil na střeše kapličky litinový kříž, okénkem vlezl dovnitř
a potom vyvrátil dveře. Od té
doby už jsme nemohli kapličku udržovat.“
Navíc díky podmáčenému
a neudržovanému okolí se ani
nešlo ke studánce, resp. trubce, z které vytékala pramenitá
voda, dostat. Kromě toho pískovcové koryto, na které vytékala voda, bylo v sedmdesátých
letech ukradeno. Aby toho nebylo málo, tak město těsně před
kapličkou vytvořilo místo pro
skládku komunálního odpadu,
která kapli se studánkou totálně dehonestovala.
Kaplička se dočkala záchrany
až v roce 1993, ale o tom až někdy příště.
Jiří Červenka
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NABÍDKA SLUŽEB – TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, S.R.O.
Platnost 1. 1. 2022
Ceny vč. DPH

AUTODOPRAVA
Iveco Hydrocont 5t – nosič kontejnerů
Avia MP 16 – plošina
Multicar 1,5t, Alké 1,3t
Zetor Proxima HS100 – traktor
Zetor Proxima HS100 – pluhování sněhu
Zetor Proxima HS100 – posyp technickou solí
Multicar, Malotraktor Iseki – pluhování sněhu
Multicar, Malotraktor Iseki – posyp technickou solí
Malotraktor Iseki – sekání trávy, mulčování, bez odvozu bio odpadu

30 Kč/km
práce plošiny 700 Kč/h + 30 Kč/km
30 Kč/km
30 Kč/km
835 Kč/h
835 Kč/h + posypový materiál 2.500 Kč/t
800 Kč/h
800 Kč/h + posypový materiál 2.500 Kč/t
800 Kč/h

BIKRAMOVÉ VANY – odpady
Cena za bikramovou vanu se skládá z pronájmu vany, dopravy nákladním vozem a skládkovného dle vážního lístku
Pronájem bikramová vana 3m³ – suť max. 4 t, stavební materiál, bio odpad 500 Kč
Cena je stejná
Pronájem bikramová vana 6m³ – velkoobjemový odpad, bio odpad
750 Kč
i
při
ponechání
přes víkend
Pronájem bikramová vana 12m³ – velkoobjemový odpad, bio odpad
750 Kč

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Sekání trávy – strunová sekačka, bez odvozu a likvidace bio odpadu
Sekání trávy strojové:
Malotraktor Iseki – mulčování, sekání se sběrem bez likvidace bio odpadu
John Deere, Grillo – zahradní traktor se sběrem bez likvidace bio odpadu
Scag – velkoplošná sekačka s mulčováním
Úpravy živých plotů, bez odvozu a likvidace bio odpadu
Motorová pila s obsluhou, bez odvozu a likvidace bio odpadu

500 Kč/h
700 Kč/h
700 Kč/h
700 Kč/h
400 Kč/h
500 Kč/h

Odvoz materiálů je účtován 30Kč/km + skládkovné na skládce České lupkové závody a.s. Nové Strašecí – (suť – 250 Kč/t.),
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Libušín (bio odpad – 550 Kč/t.), Ekologie s.r.o. Lány (komunální odpad 2.350 Kč/t.

OSTATNÍ SLUŽBY
Manuální práce jako např. stěhování, vyklízení bytů, domů, garáží atp.
Odborné práce – elektrikářské, zednické, práce na vysokozdvižné plošině
Ruční výkopové práce

300 Kč/h/pracovník TSS
400 Kč/h/pracovník TSS
450 Kč/h/pracovník TSS

PALIVOVÉ DŘEVO
Dle aktuální dostupnosti, cena za 1PRMs/1.200Kč. Dřevo štípané, nestejné délky, různé druhy dřeva. Cena je vč. dopravy po Stochově.
PRMs= Prostorový metr sypaný

PŘIJMEME ŘIDIČE SK. C

Pracovní doba Po–Pá 7.00 – 15.30
Více informací na tel..: 722 955 703 Kouba Jan
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MOŽNOSTI CVIČENÍ
MIMO SPORTOVNÍ HALU

Nabízíme Vám pronájem hřiště s umělým trávníkem v areálu ZŠ Stochov. Pronájem hřiště
pro veřejnost je možný ve vyhrazených dnech (Po – Pá 17.00
– 21.00, So, Ne a svátky 10.00
– 21.00 hod.). Hřiště je ve výše
uvedených časech ve správě
Sportovních areálů města Stochova. Rezervaci si můžete domluvit přímo na recepci sportovní haly nebo přes rezer-

vační systém SAMS. Zde Vám
po zaplacení pronájmu za hřiště budou vydány klíče od areálu (vratná záloha 200 Kč).
Místní spolky, sportovní oddíly: 100Kč/hod., s osvětlením
150Kč/hod. Veřejnost: 200 Kč/
hod., s osvětlením 250 Kč/hod.
Mladší návštěvníci ve Sportovních areálech města Stochova mohou vyzkoušet skate-park
nebo in-line dráhu, posilovací

venkovní stroje, které se nachází hned vedle sportovní haly či
si pohrát na dětském hřišti, které je od loňského roku doplněné trampolínou.
Ve vnitřních prostorech
sportovní haly můžete navštívit posilovnu, kardio-zónu, víceúčelovou tělocvičnu,
squashové kurty, velkou halu
s tribunou na badminton, florbal, futsal, tenis a jiné hromadné sporty. Také si lze zahrát na čtyřech bowlingových drahách.
Na recepci sportovní haly prodáváme sportovní doplňky na fitness,
florbal, squash, tenis, badminton jako jsou např.
míčky ke hře, rakety, rukavice na cvičení, fitness
šejkry na protein v různých barvách a velikostech, barely na vodu, hygienické potřeby v mini
baleních, cvičící čelenky,
cyklo dresy, běžecké dresy a v neposlední řadě
také upomínková trička
s logem města Stochov.

INFORMACE ZE SAMS

zz
Od 1. února 2022 jsme
rozšířili další službu pro veřejnost a především pro lidi
ze Stochova a blízkého okolí.
Ve sportovní hale byla na základě schválení zastupitelstva
města zřízena výdejna Parcel
shop PPL.
zz
Balíčky PPL je možné si
nechat posílat k nám do sportovní haly a využít otevírací
doby příjmu a výdeji zásilek,
Po – Ne od 10:00 – 18:30 hod.,
na recepci SH.
zz
Rada města Stochov rozhodla s ohledem na stávající
očekávanou pandemickou situaci o přesunu termínu tradičního plesu města Stochov. Dovolí-li nám situace, bude ples
v letošním roce uspořádán pod
názvem JARNÍ PLES MĚSTA
STOCHOV a uskuteční se 16.

dubna 2022 od 20:00 hodin.
zz
Na dětských hřištích
ve správě SAMS probíhá pravidelná týdenní prohlídka herních prvků (nevyhovující prvky jsou následně vždy opraveny, aby splňovaly požadované
normy dětských hřišť).
zz
Ve sportovní hale se můžete zúčastnit skupinových lekcí na jógu, aerobik či cvičení trx
v nově otevřené víceúčelové tělocvičně. Přivítáme i nové trenéry, kteří by měli zájem předcvičovat sportovní aktivity,
jako je aerobik, pilates, kruhový trénink, lekce cvičení s dětmi apod.
zz
Z důvodu opakovaného
zvyšování cen od dodavatele plynu byly od 1. ledna 2022
zvýšeny ceny prodeje plynu
u nás.

zz
Plynová láhev 2 kg je navýšena na cenu 130 Kč za kus
a 10 kg plynová láhev za cenu
440 Kč za kus.
zz
Ve Sportovní hale Stochov
přijímáme hotovost, platební
karty, Multisport kartu a sodexo papírové poukázky.
zz
Během měsíce dubna při
dobrých teplotních podmínkách se začnou připravovat nohejbalové kurty.
zz
Žádáme veřejnost, v případě, že se setkáte s poškozováním věcí ve Sportovním
areálu či na Dětských hřištích
ve správě SAMS, volejte městskou policii nebo nahlaste závadu přímo ve sportovní hale
na recepci.
Zpracoval
Bc. Michal Paták, DiS.,
vedoucí SAMS
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Rozpis akcí ve Sportovní hale Stochov
(víkendové akce březen – duben 2022)

5. – 6. 3.
12. – 13.3.
19. – 20. 3.
26. 3.
27. 3.
2. – 3. 4.
10. 4.
16. 4.
23. 4.
24. 4.
30. 4.

Okresní soutěž
T. K. Stochov
Okresní soutěž
Slaný
Dynamis
Okresní soutěž
Blue Horses
Ples města Stochov
Horoměřice
Unhošť
Rakovník

1. a 2. tř. futsalu
tenis
1. a 2. tř. futsalu
florbal
florbal
1. a 2. tř. futsalu
florbal
florbal
florbal děti
florbal děti
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Místní skupina ČCK
ve spolupráci s městským úřadem pořádá

zájezd do Polska
20. dubna

Přihlásit se můžete u p. Bradáčové, U stadionu 374

Místní skupina ČČK
ve spolupráci s městským úřadem připravuje

zájezd pro rodiče s dětmi
Mirákulum Milovice

Stochovské listy 3. března 2022

www.decroslany.cz
okna@decroslany.cz






OKNA
DVEŘE
VRATA
ROLETY



312 525 978
602 328 704

KDY VYJDE
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?

Příští číslo Stochovských listů vyjde 5. května. Příspěvky do tohoto
vydání můžete zasílat e-mailem nebo poštou do
18. dubna na adresu naší
redakce nebo odevzdat
na městském úřadu.
- red -

28. května

Přihlásit se můžete u p. Bradáčové, U stadionu 374

PŘEJEME VÁM
KRÁSNÉ
VELIKONOCE

SOKOL STOCHOV – HONICE
SOKOL STOCHOV – HONICE
ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY

V SOKOLOVNĚ
STOCHOV
Každé pondělí
a středa
od 17.00 hodin
CVIČENÍ DOROSTENEK A DOROSTENCŮ
KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDA OD 17:00 HODIN

Každé pondělí a čtvrtek od 19.00 hodin
CVIČENÍ
DOROSTENEK
CVIČENÍ
SENIOREKAADOROSTENCŮ
SENIORŮ
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 19:00 HODIN
JOSEF MATĚJKA

CVIČENÍ SENIOREK A SENIORŮ

VEDOUCÍ ODDÍLU SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
JOSEF MATĚJKA

JAK PRACOVALA
MO SVAZU…
VEDOUCÍ ODDÍLU

Dokončení ze strany 9
cházky, či kroužek ručních prací BabiSPORTOVNÍ GYMNASTIKY
Práce výboru byla v první polovině nec 1 a 2, pracovaly, jak jen to bylo při
roku omezená, nemohli jsme se scházet, různých restrikcích možné.
Kulturních akcí, které pořádá MěÚ
ale i z domova jsme zajišťovali co bylo
potřeba, hlavně přípravu rekondičních Stochov, se zúčastňují naši členové inpobytů, které zajišťujeme sami ve všech dividuálně, stejně tak Stochovské akasměrech. Na pobyt v Železné Rudě jsme demie třetího věku, která zahájila svoji
požádali MěÚ Stochov o dotaci, která činnost v říjnu. Tímto je chvályhodné,
nám byla poskytnuta ve výši 30 000 Kč. že o společenský život je i v pokročilém
Tato částka nám uhradila dopra- věku zájem.
Na rok 2022 připravujeme opět spovu na rekondici. Tímto chceme vyjádřit velký dík MěÚ Stochov za vzornou lečné akce a již to vypadá, že bude o ně
spolupráci. Na konci roku jsme na- dostatečný zájem. Všem našim člešim 9 imobilním členům poskytli dá- nům, a nejen jim, přejeme hodně zdrarek v hodnotě 300 Kč. Zájmové krouž- ví v roce 2022.
Ludmila Dvořáková
ky, jako kondiční cvičení, turistické vy-

Čtvrtek 3. března v 19 hodin
SUPER – BLB

Premiéra francouzské komedie. Filmový vesmír neohrožených hrdinů rozšiřuje nová postava, která musí
zachránit svět …

Neděle 6. března v 17 hodin
HAFTAŇAN A TŘI MUŠKETÝŘI

Premiéra španělského animovaného filmu o mladém šlechticovi, který se chce stát mušketýrem a získat
srdce krásné slečny. Podaří se mu to …?

Středa 9. března v 19 hodin
V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK SE MÁM

Premiéra české komedie. Spleť vztahů, reálných a zároveň vtipných situací, které přináší život. Přátelé
jsou rodina, kterou si vybereš.

Pátek 11. března v 19 hodin
UNCHARTED

Premiéra amerického akčního dobrodružného filmu. Potomek slavného hledače pokladů konečně našel
stopu ke zlaté sošce, ale …

Pondělí 14. března v 19 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Premiéra české komedie Jana Svěráka o stárnoucím spisovateli, kterému už psaní nejde jako dřív a postavy vylézají na denní světlo.

Čtvrtek 17. března v 19 hodin
SMRT NA NILU

Premiéra amerického kriminálního filmu je drama podle slavného detektivního románu o emocionálním chaosu a milostné posedlosti.

Neděle 20. března v 19 hodin
CYRANO

Film. muzikál USA, Can a GB je překrásným nadčasovým příběhem s vynikající hudbou. České titulky

Pondělí 21. března v 17 hodin
DIVOKÝ SPIRIT

Premiéra americké animované dobrodružné komedie o přátelství na život a na smrt koně a malé holčičky.

Úterý 29. března v 17 hodin
PŘÍŠERÁKOVI 2

Premiéra anim. dobrodruž. filmu SRN a GB. Zachránili jste někdy svět? Chyba! Vše začíná znovu a silněji …!

Čtvrtek 31. března v 19 hodin
ULIČKA PŘÍZRAKŮ

Premiéra amerického kriminálního thrilleru. Mladý umělec a psychiatrička. Kdo z nich je nebezpečnější …? Film plný překvapení.

Digitální kino Stochov – program na měsíc březen

SRDEČNĚ
ZVE NA PRAVIDELNÉ
CVIČENÍ
ODDÍL SPORTOVNÍ
GYMNASTIKY
V SOKOLOVNĚ
STOCHOV
SRDEČNĚ
ZVE NA PRAVIDELNÉ
CVIČENÍ
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Prodej zánovních a ojetých vozů v autobazaru

AUTO VELVEX ve Slaném, v Pražské ulici
Isuzu D-MAX
Rok výroby: 2014
Najeto: 176 000 km
Motor: 2.5TD, diesel
Původ: Německo
Počet majitelů: 2
120kW, servisní kniha
Cena: 550.000 Kč

BMW 218i Grand Tourer
Rok výroby: 2017
Najeto: 88 000 km
Motor: 1.5i, benzin, 100 kW
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 2
Servisní historie, Advantage
Cena: 499.900 Kč

Nissan Navara 2.3dCi
Rok výroby: 2019
Najeto: 53 000 km
Motor: 2.3dCi, 120kW, diesel
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Tovární záruka
Cena: 799.900 Kč

Ford Tourneo Custom
Rok výroby: 2013
Najeto: 205 000 km
Motor: 2.2TDCi, 92 kW
Původ: Německo
Počet majitelů: 1
8 míst k sezení
Cena: 439.900 Kč

Škoda Octavia 2.0TDi
Rok výroby: 2019
Najeto: 35 000 km
Motor: 2.0TDi, diesel
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Výbava Style, Automat
Cena: 520.579 Kč bez DPH

Citroen Berlingo
Rok výroby: 2011
Najeto: 164 000 km
Motor: 1.6VTi, benzin
Původ: Německo
Počet majitelů: 2
Multispace, panorama
Cena: 188.000 Kč

Dacia Duster 1.2 TCe
Rok výroby: 2016
Najeto: 27 000 km
Motor: 1.2 TCe, benzin
Původ: Německo
Počet majitelů: 1
Servisní historie: kompletní
Cena: 329.900 Kč

- 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

AUTOPŮJČOVNA
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OSOBNÍCH
A UŽITKOVÝCH VOZŮ
ve Slaném, Pražské ulici

www.autopujcovna-slany.cz
Tel.: + 420 723 921 937
e-mail: autopujcovna-slany@email.cz

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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OBJEKTIVEM DO STOCHOVSKÉ MINULOSTI

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

Vážení čtenáři, dnešním číslem otevíráme náš novinový seriál s názvem „Objektivem do stochovské minulosti“. Budeme
v něm zveřejňovat zajímavé fotografie, které naši čtenáři nebo
jejich předci v minulosti pořídili v katastru Stochova. V dnešním vydání zveřejňujeme snímky, které nám zaslala Iveta Honzová z Chyňavy.
Pokud se budete chtít do našeho seriálu zapojit i Vy, zašlete
nám svá fota na e-mail gelton@gelton.cz nebo na adresu našeho vydavatelství. Vždy vyhodnotíme nejzajímavější fota a jejich
majitele odměníme hodnotnými cenami.
Jiří Červenka

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

Před šestnácti lety vystoupily na Mírovém náměstí mažoretky.

FOTO IVETA HONZOVÁ

Hasičský záchranný sbor
Tísňová volání: 150
Dům kultury
Tomáš Baroch – vedoucí KZ
Tel.: 312 651 355
E-mail: dk.stochov@seznam.cz
Marie Benešová – předprodej,
rezervace, nabídka pořadů
Tel.: 312 651 355, 724 929 698
kulturastochov@seznam.cz
Městská knihovna Stochov
Vendula Ježilová – vedoucí
knihovny. Tel.: 312 679 122,
E-mail: knihovna@stochov.cz
SAMS Sportovní areály
Tel.: 725 422 146
www.sportstochov.cz

Cesta v Honicích Ve Skaličkách v roce 2006, teprve se připravovaly sítě na výstavbu RD.

Křížovka

FOTO IVETA HONZOVÁ

Mírové náměstí 1. června 2002. Na domech jsou ještě vidět
staré fasády.

FOTO IVETA HONZOVÁ

Základní škola, ZUŠ a MŠ
J. Šípka 387, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 273; 312 651 347
E-mail: zsstochov@volny.cz
Základní umělecká škola
J. Šípka 436, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 370, 775 055 872
http://www.zus-stochov.cz/
SŠ služeb a řemesel
J. Šípka 187, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 269, 312 651 397
E-mail: info@ssars.cz
Dům s pečovatel. službou
Tel.: pečovatelky 601 346 419
E-mail: spravni1@stochov.cz
Tel.: 312 651 326
Praktický lékař
MUDr. Ondřej Šturma
Tel. 312 651 270
MUDr. Bohumil Nevím
Tel. 312 525 863
Stomatologická ambulance
MUDr. Miroslav Faltýnek
Tel.: 737 859 165, 776 490 607
Dětský lékař:
MUDr. Vladimír Volf
Tel: 774 803 773

VODOROVNĚ: A. Proutěná nádoba; Severočeské hnědouhelné doly; zkr. pro a tak dále; zbytek po hoření. – B. Zkratka pro Mister; začátek tajenky. – C. Brněnský orchestr; zápasník s býky; SPZ Tábora. – D. Český básník; sídlo v Etiopii; splátka. – E. Napadení; místa pro ochranu lidí; telefonovat. – F. Vzorec sirníku nikelnatého; ženská prsní bradavka; náš fotbalista.
– G. Konec tajenky; zde – H. Harmonická; kanadská řeka; jak
(slov.); část rostliny.
SVISLE: 1. Iniciály Tří králů; výměna (lid.). – 2. Kanadský hokejista; husarský kabátec. – 3. Vzdělávací institut; SPZ Sokolova.
– 4. Spojovací prkénko; indonéské sídlo. – 5. Německé mužské
jméno; egyptské sídlo. – 6. Dětský putovní tábor; příslušník národa. – 7. Kladné elektrody; obec u Komárna. – 8. Dehet; sportovec. – 9. Řidší marmelády; pobídka. – 10. Psací potřeby; lyžařský výtah. – 11. Zájmeno osobní; ovčí kůže. – 12. Číslovka; tvor
s nedostatkem pigmentu. – 13. Starořecká pohřební oběť; čistící
přípravek. – 14. Celovat; horninová drť.
Pomůcky: Kané. Mun. Nat.
Tajenka z minulé křížovky: S přítelem i voda chutná jako víno.

Divný! Od té doby, co tě učím já doma, jsi se šíleně zhoršila!

Gynekologická ordinace
Mírové náměstí 486, Stochov.
Tel.: 311 585 520
ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Divadlo Stochov, z. s.
divadloluna@seznam.cz
http://www.divadloluna.cz
Spolek Čelechovice
E-mail: info@celechovice.eu
Kontakt: Barbora Bachurová
http://www.celechovice.eu
KAMARÁDI, spolek
kamaradi.stochov@seznam.cz
www.kamaradistochov.cz
MO Svaz těles. postižených
p. Dvořáková, tel. 723 720 197
MO Český červený kříž
p. Bradáčová, tel. 723 876 106
TJ Baník Stochov
www.banikstochov.cz

Musíme přistoupit na jeho podmínky – má tam jako rukojmí pět slepic.

Tenisový klub
Web: http://www.tkstochov.cz
E-mail: info@tkstochov.cz
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