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Zdarma

VELITEL MP STOCHOV VÝZNAMNĚ

PŘISPĚL K ZÁCHRANĚ LIDSKÉHO ŽIVOTA

hé straně „drátu“ byl dosti naléhavý, a tak jsem na nic nečekal a rychle vyjel.
zz Asi Vám bylo zprvu divné, proč volají na MP Stochov

Karel Krym, velitel Městské policie Stochov.
bude nutné vyjet s defibrilátorem, tak jsem tušil, že se budu
podílet na záchraně lidského
života, ale přiznám se, že jsem
tomu nechtěl zprvu věřit a myslel jsem si, že se spíše jedná
o nějaký vtip. Ale hlas na dru-

a proč nežádají o výjezd záchrannou službu...
Ano, ale pak mně bylo řečeno, že nejbližší dostupná záchranka byla na výjezdu a nejbližší složkou, která disponovala zařízením AED a která je

FOTOARCHIV MP STOCHOV

zz Co Vám proběhlo hlavou,
když jste přijal tento hovor,
a byli jste požádáni o pomoc
s výše uvedeným vybavením?
Když mně bylo sděleno, že

také zařazena do systému rychlé zdravotnické pomoci, byla
právě MP Stochov.
zz Za jak dlouho se Vám podařilo přijet na inkriminované místo?
Abych můj přesun do Tuchlovic urychlil, použil jsem maják a houkačku, a v Tuchlovicích byl odhadem asi za 5
minut. Když jsem se dostavil
na místo – do obchodu Květinky JV na tuchlovickém náměstí, mezi regály ležel starší pán,
který nejevil známky života, ale
první pomoc mu již poskytovaly dvě ženy – majitelka obchodu a zákaznice. Měly puštěný
hlasitý odposlech a na pokyn
operátora z rychlé záchranné
služby prováděly masáž srdce.
Já jsem se hned operátorovi nahlásil, a oznámil mu, že si případ přebírám.
zz Jak jste dále postupovali?
Pánovi jsme umístili sondy
či elektrody na hrudník, pokračovali v masáži srdce, a já
jsem mezitím komunikoval
s operátorem ZS, který mě informoval, že sanitka je již poblíž, a samozřejmě pracoval
s defibrilátorem, jehož první
elektrický impuls byl nedosta-

čující, ale na ten druhý srdce ně byl převezen do nemocnice
staršího pána již zareagovalo. Na Homolce.
I tak jsme v ruční masáži srdce
zz Víte, jak se dnes zachráněnému pánovi daří?
Informace o jeho zdravotním stavu jsem dostával průběžně, a před několika dny jsem
od paní Houdkové z Bratronic
obdržel tuto zprávu: „Strašně
moc děkuji za záchranu života.
Již ho probudili z umělého spánku a má se čile k světu.“ Když
jsem si toto přečetl, tak jsem měl
velkou radost a říkal si, že uniformu strážníka městské policie
nosím asi oprávněně.
zz Z mého pohledu jste výPaní Veronika Vitlová také
znamně
přispěl k záchraně
významně přispěla k záchralidského života. Máte stejný
ně lidského života.
pocit i Vy?
pokračovali, což je normální,
Po rozhovoru s panem dokstandardní postup, až do pří- torem, který zasahoval, takojezdu sanitky. Dále jsme mu- vý pocit mám, a zároveň jsem
seli zajistit dostatečný přístup přesvědčen o tom, že nebýt
záchranářů k pánovi, protože paní Veroniky Vitlové, majitelten ležel v úzké uličce obklopen ky obchodu, a slečny Martiny
regály. Takže bylo nutné rychle Homolkové, zákaznice, které
vyklidit zboží z regálů a ty pak přivolaly rychlou záchrannou
posunout.
službu a poskytly první poPo chvíli byli v obchodě již moc, pan Houdek z Bratronic
záchranáři, kteří se pána hned by s největší pravděpodobnosujali – „přepojili“ ho na jejich tí nepřežil. Musím říct, že odpřístroje, umístili na nosítka vedly opravdu skvělou práci.
a odnesli do sanitky. NásledLibor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Dne 3. března, v 13.30, přijal Karel Krym, velitel Městské
policie Stochov, ve své služebně hovor, v němž operační středisko ZS Středočeského kraje v Kladně požádalo MP Stochov
o zásah v obci Tuchlovice, a sdělilo, že bude nutné použit zařízení AED, čili defibrilátor. O tom, co se odehrávalo dále, jsem
hovořil s Karlem Krymem:

Představ itelé města Stochov
25. února ráno před radnicí, na které byla vyvěšena ukrajinská vlajka.

FOTO DANIELA LIŠKOVÁ

MĚSTO STOCHOV VYJÁDŘILO UKRAJINĚ PODPORU
Vedení města Stochov
bezprostředně po invazi
ruských vojsk na ukrajinské území vyjádřilo, tak jako řada dalších českých měst a obcí,
podporu ukrajinskému lidu.
„Jsme připraveni pomoci nejen formálním
vyvěšením ukrajinské
vlajky na budově městského úřadu, ale také
v rámci našich možností přímo konkrétně, například poskytnout dočasné ubytování ukra-

jinským rodinám z postižených oblastí,“ uvedl již 25. února ráno starosta Roman Foršt.
Ohromná vlna solidarity se
záhy zvedla v celém městě. Organizace sbírky pro těžce zkoušené obyvatele Ukrajiny se ujali studenti a zaměstnanci místní Střední školy služeb a řemesel Stochov. Dne 11. března byly
potom všechny nashromážděné
věci ze sbírky naloženy do kamionu a odvezeny na Slovensko, do obce Vyšné Nemecké.
Tam byly přeloženy a odvezeny
přímo na Ukrajinu – do Užhorodu.
Jiří Červenka

Studenti školy a zaměstnanci Střední školy služeb a řemesel Stochov balí přinesené věci pro ukrajinský lid.
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Hasiči v akci
 V průběhu měsíců února
a března vyjeli stochovští hasiči
celkem ke 101 událostem. Největší měrou k takovému počtu
zásahů přispělo počasí, potažmo
silný vítr, který několikrát přecházel přes území Středočeského kraje. Celkem tak hasiči rozřezali za vydatné pomoci svých
dobrovolných kolegů 49 stromů
padlých přes pozemní komunikace a vyřešili sedm dalších nebezpečných stavů, kdy nejčastěji šlo o narušené střešní konstrukce, u kterých hrozilo, že by
se vlivem dalšího působení větru mohly poškodit nebo úplně
uvolnit a tím způsobit další škody na majetku nebo na zdraví.
 Za druhý a třetí měsíc tohoto roku řešili stochovští profesionálové celkem 18 požárů. V suchém období března
nejvíce hořely travní porosty,
a to v devíti případech. Právě
i z toho důvodu, že napříč celým krajem byl zvýšený počet
požárů v přírodním prostředí,
vyhlásil Krajský úřad na základě doporučení HZS Středočeského kraje období déletrvajícího sucha, které znamená velmi
značné omezení spalování látek přírodního charakteru. To
slouží především k tomu, aby
se zabránilo větším škodám
na majetku při neuhlídaném
pálení a následném požáru.
 Kromě požárů v lesním
prostředí vyjeli stochovští hasiči
27. února, pár minut před šestou hodinou ranní, do Újezdu
nad Zbečnem, kde došlo k požáru rodinného domu. Uvnitř
domu navíc zůstala uvězněna
jedna osoba. Vzhledem k tomu,
že byl na místo potřeba větší
počet jednotek, byl vyhlášen
dokonce druhý stupeň požárního poplachu. S ohněm tak
bojovalo kromě stochovských
hasičů ještě dalších deset jednotek hasičů. V půl sedmé se
hasičům podařilo dostat oheň
pod kontrolu a zároveň bylo
průzkumem uvnitř domu potvrzeno, že osobu, která byla
v domě ohněm uvězněna, se
skutečně nepodařilo přes veškerou snahu všech hasičů zachránit. Škoda byla předběžně
vyčíslena na tři miliony korun
a příčina požáru je předmětem
dalšího vyšetřování.
 Topná sezóna ještě úplně
neskončila, a stochovští hasiči
tak řešili i zahoření sazí v komíně. A to konkrétně v Bělči
na Kladensku, 8. března krátce
po půl osmé večer. Za pomoci
Dokončení na straně 8

anketa
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PTALI JSME SE NA ULICI

JAKÉ JE PODLE VÁS NA STOCHOVĚ

VYŽITÍ PRO SENIORY?

Jiřina Dáňová,
85 let
Myslím
si, že pro
seniory se
na Stochově dělá dost.
zz Věnujete se nějaké činnosti?
Ano, já se ve Stochově již
dlouhá léta angažuji ve Svazu
tělesně postižených a jsem tam
předsedkyní revizní komise.
zz Předpokládám, že pro
tělesně postižené občany
máte připravený nějaký program...
Ano, v pondělí mají cvičení,
v úterý a ve čtvrtek navštěvují
různé kroužky a ve středu chodí na procházky.
zz Jsou Vaše aktivity ve Svazu tělesně postižených Stochov jediné?
Ne, já ještě chodím cvičit
do Sokola a dále navštěvuji
Universitu třetího věku. Tam
chodím velmi ráda, je to prima. A také vykonávám řekněme takový zdravotní dohled
u několika seniorů na Slovance, kde bydlím.
zz Co Vás vede k této aktivitě?
Víte, já jsem více než 40 let
dělala zdravotní sestru na stochovském zdravotním středisku, a v trochu jiné podobě, a samozřejmě zdarma, tuto činnost
praktikuji i na Slovance.
Jiří Holeček
Řekl bych, že pro seniory
se na Stochově dělá dost, ale
mně vyžití v nějakých zájmových spolcích neschází, protože já tady mám zahradu a hlavně dobré sousedy, a o nějaké

kulturní akce, které zde pořádá Dům kultury Stochov, také
moc nestojím, protože mně
kultura moc neříká.
zz Takže do nějakého zájmového spolku se asi nepřihlásíte a lístky na nějakou kulturní akci si nekoupíte...
Ne, častá posezení se sousedy mně naprosto vyhovují, a já
jsem takto spokojený.

Mirek Vošický,
87 let
Já jsem z Čelechovic, a tam,
pokud vím, působí spolek Čelechovice v Čechách, ale ten je
spíše pro mladší lidi.
zz Byl byste pro to, aby v Čelechovicích vznikl i nějaký
spolek pro seniory?
Někteří starší lidé by to asi
přivítali, ale já jsem už v takovém věku, že by to pro mě nemělo velký význam.
Eva Nekvasilová,
75 let
Já si myslím, že co
týče nějakého vyžití pro senior y, tak
na Stochově to v tomto směru finguje velmi dobře.
Jen stochovský Dům kultury
zde pro seniory pořádá řadu
pěkných akcí, takže já jsem
tady velice spokojena.
zz A Vy navštěvujete nějaký
klub pro seniory?
Nějaký klub pro seniory tady
je, ale protože se nyní věnuji
vnoučátkům, tak do nějakých
jiných seniorských aktivit se
teď nezapojuji.
zz Ale až Vám vnoučátka
odrostou, tak se možná do ně-

jakých aktivit pro seniory zapojíte...
No, nechám si to projít hlavou, a možná se do nějakých
aktivit pro seniory zapojím.

To úplně ne, ale ráda bych se
účastnila nějakého kurzu, který
by mně pomohl k tomu, abych
bez problémů ovládala chytrý telefon.
zz Jaké jsou tady, na Stochově, vůbec spolky pro starší lidi,
pro seniory?
Já mám ponětí o jednom,
který má zázemí v Domu kultury Stochov, kde se scházejí starší paní, které tam šijí,
pletou, vaří, vyměňují si recepty atd.
zz A vy tam nedocházíte?
Ne, nedocházím. Ale kdybych byla sama, tak bych o tom
možná uvažovala.
zz Dům kultury Stochov
pro senior y pořádá řadu
kulturních akcí. Navštěvujete je?
Moc ne, protože mého muže
to nebaví.
zz Tak ho nechte doma...
A víte, že asi jo.

Robin Navarčík st.,
62 let
Mně se
s eniorský
věk blíží, ale „vyžití“ teď
mám takové, že v bytě
na náměstí,
který leží nad dvěma hospodami, řeším to, jak tento byt odvětrat – zbavit ho smradu a čoudu, který se mi valí nahoru.
A pak ještě čekám na operaci páteře, takže nyní mám trochu jiné starosti, a jsem rád, že
se mohu alespoň trochu hýbat.
zz A pokud tyto problémy
pominou, budete se v něčem
angažovat?
O činnosti v nějakém spolVladimír Huja,
ku neuvažuji, ale rád bych se
64 let
vrátil k cyklistice. Mám skoro
Nevím, já
nové elektrokolo a už se vidím nikam nev jeho sedle, jak projíždím ně- chodím.
jakou pěknou krajinou.
zz Vy vůbec nikam
Nataša Urbanová,
nechodíte?
Do něja73 let
kých spolJá my s lím, že seků nechodím, to mě nebaví, ale rád chodím pěšky. Třen i oř i z d e
ba na Lány, do Kačice nebo
mají ke svému vyžití
i do Kladna.
zz Po k u d r á d c h o d í t e
řadu možna túry, tak byste tyto aktiností. Nevity mohl provozovat v rámdávno zde
byla otevřena Univerzita třetí- ci zdejší turistického spolku...
zz To asi ne, já chodím nejho věku, a přednášky jsou tam
raději sám.
prý velmi zajímavé.
zz Neuvažovala jste náhoDne 6. března se v ulicích
dou o tom, že byste tam doStochova ptal a fotografoval
cházela?
Libor Pošta

VÍCE NEŽ OSMIMILIONOVÉ PŘEPLATKY

SMĚŘUJÍ ZPĚT NA ÚČTY NÁJEMNÍKŮ
Jaké rekonstrukce, či opravy bude nyní zajišťovat Správa bytového fondu města Stochov? To mně sdělila místostarostka Stochova Miloslava Becherová:
„Opravy a údržby našeho bytového fondu probíhají podle

plánu. V minulém vydání Stochovských listů jsem informovala o plánu dalšího zateplování našich dvou bytových domů
a o výměně střešních oken
na dalších bytových domech.
A poté, co 2. května proběhne
výběrové řízení na zhotovitele,

nebude již nic bránit realizaci
této zakázky.“
A jak dopadlo vyúčtování
služeb za minulý rok?
„Zaznamenali jsme opravdu velké přeplatky, a to ve výši
8,226 mil. Kč, které budou lidem vráceny na jejich účty,

také nedoplatky ve výši 510 tisíc Kč. Většinou se ale jednalo
o zvýšenou spotřebu vody, která byla podle mého zřejmě zapříčiněna i pandemií koronaviru,“ prozradila mi ještě paní
místostarostka.
Libor Pošta
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STOCHOV V INVESTICÍCH

ZATÍM BRZDIT NEMUSÍ

FOTO LIBOR POŠTA

Rozvoj řady měst a obcí bude v následujícím období poně- osvětlení, rekonstrukci parko- stoupily a jejich pracovníci tyto
kud pomalejší, než jejich vedoucí představitelé ještě na začát- viště a další investiční akce, na- zakázky již realizují.
Dnes (11. dubna)
ku tohoto roku předpokládali. Důvodem je dramatické zvyshodou okolností
šování cen energií, pohonných hmot a vůbec všeho materiálu,
proběhne další výa v neposlední řadě válečný konflikt na Ukrajině. Jaký budou
běrové řízení, a to
mít tyto nepříznivé okolnosti vliv na další rozvoj Stochova?
na rekonstrukci ulice
Starosta Stochova Roman na které jsou občané v posled5. května, na posledForšt to vidí asi takto: „Tato ních letech zvyklí.“
ní etapu tohoto prodoba není vůbec jednoduchá
Stále častěji se setkáváme
jektu, a já jsem sám
a nese s sebou zdražování prak- s tím, že města a obce něktezvědav, zda největší
ticky všeho materiálu, což se ré projekty pozastavují, proletošní naplánovaná
může promítat na vysoutěže- tože firmy, které vyšly vítězně
investice, na kterou
ných projektech, či rozjetých z výběrových řízení, již nedomáme v rozpočtu
zakázkách, a kam až všechno kázaly zakázky za vysoutěžené
10 mil. Kč, ,projde‘.
zajde a do jaké míry to ovlivní ceny zrealizovat. Nehrozí toto
Zda se firmy ,vejdou‘
další rozvoj Stochova, to si ne- i na Stochově? „Zatím takodo rozpočtových nátroufám tvrdit. Bylo by to věš- vou zkušenost nemáme. Všechkladů. Já doufám, že
tění z křišťálové koule, ale my ny firmy, které vyšly vítězně
Starosta Stochova věří, že město se bude ano,“ věří starosta
uděláme vše pro to, aby se naše z výběrových řízení, napříStochova.
dále úspěšně rozvíjet.
město dále rozvíjelo tempem, klad na rekonstrukci veřejného
Libor Pošta

REKONSTRUKCE ČOV NA SLOVANCE

JE ZASE O NĚCO BLÍŽ

„Na začátku roku jsme objednali u firmy PIK Vítek – projektová a inženýrská kancelář, oponentní posudek na studii společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., týkající se rekonstrukce
čističky odpadních vod na Stochově – Slovance, a asi před týd-

nem jsme obdrželi výsledky této
oponentury. A ty nás velmi potěšily, protože ,říkají‘, že studie
společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a.s. je velmi dobře zpracována a že se nemáme v tomto
ohledu čeho bát. A že námi uvažované náklady na realizaci této

stavby jsou v souladu se současnými, vyššími cenami prací
a materiálů.
Takže se zástupci kladenských vodáren budeme dále

Rekonstrukce ČOV by měla být zahájena v příštím voleb. období.

NOVÉ CHODNÍKY JSOU JIŽ PO OBOU

STRANÁCH ULICE OSVOBOZENÍ

FOTO LIBOR POŠTA

V loňském roce byly v Ho- postaveny nové chodníky, a to
nicích, v ulici Osvobození, po levé straně ulice při výjezdu ze Stochova. Začátkem minulého měsíce se zde
ve výstavbě chodníků pokračovalo, a to
na druhé
straně této
ulice.
O tom,
jak tato
V polovině dubna se v ulici Osvobození již pozakázka
kládala zámková dlažba.
v očích sta-

jednat, mimo jiné i o dotaci
na tuto stavbu, protože jsem
zjistil, že Operační program životní prostředí by teď měl nabídnout nový dotační titul, kte-

rosty probíhala, hovořil Roman Foršt: „Ve výběrovém řízení na zhotovení dalších nových chodníků v ulici Osvobození zvítězila firma Buldix,
která nám nedávno dokončila pěkný chodník v ulici Vodárenská, poblíž železničního přejezdu mezi Stochovem
a Slovankou. Myslím si, že
pracovníci této firmy i zde odvádějí dobrou, kvalitní práci.
Nyní, 10. dubna, jsou zde již
položeny obrubníky, takže vše
nasvědčuje tomu, že zhruba
za 14 dní budou nové chodníky dokončeny i na druhé straně této ulice.“
-lp-

FOTO LIBOR POŠTA

Rekonstrukce, či intenzifikace čističky odpadních vod
na Stochově – Slovance, která je pro další rozvoj města Stochova naprostou nutností, má zase reálnější obrysy. Aby tento náročný projekt mohl být někdy v průběhu příštího volebního období realizován, musí být po stránce administrativní
dokonale připraven. S další konkrétními kroky, které vedení
města v tomto směru učinilo na začátku dubna tohoto roku,
mě seznámil starosta Stochova Roman Foršt.

rý bychom pro tyto účely mohli využít, ale zažádat o něj může
pouze vlastník kanalizace, což
jsou Vodárny. Takže předpokládám, že Rada města mě pověří
jednáními se zástupci společnosti Vodárny Kladno – Mělník,
a.s ., a já se je pokusím přesvědčit, aby žádost o dotaci na výše
uvedenou instituci zpracovali.
Dalším krokem k nějakému řekněme administrativnímu finále – k získání stavebního povolení, bude zpracování
dalšího stupně projektové dokumentace. A já si myslím, že
když máme k dispozici studii
kladenských vodáren, a ještě
navíc prověřenou oponentním
posudkem, tak bychom mohli
o zpracování finální projektové
dokumentace již vážně uvažoLibor Pošta
vat.“

Krátké zprávy
 Rada města odsouhlasila nákup profesionálního žacího stroje Scag Cheetah II. od společnosti Šípal s.r.o., Tuřany, formou leasingu nebo formou úvěru za cenu
609.719 Kč pro společnost Technické služby Stochov, s.r.o.
 Rada města odsouhlasila realizaci malířských prací
v budovách ZŠ Stochov od firmy František Weigl, Stochov,
za cenu 143.115 Kč.
 Rada města odsouhlasila realizaci Repliky důlní věže od společnosti KAPAMONT s.r.o.,
Tuchlovice, ve výši 263.451 Kč.
 Rada města odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem lisu pro zpracování papírových kartonů a plastů od společnosti J&J Rodinná spol. s r.o., Praha 6, za cenu
4.000 Kč/měsíc.
 Rada města odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení
na pozici strážník Městské policie Stochov.
 Rada města odsouhlasila předložený návrh Územní
studie – VS4 (pracovní verze),
s podmínkou zachování stávající polní cesty, propojující areál
SAMS s cyklotrasou Třešňovka, jejíž součástí je zeleň (stromy), která tvoří důležitou ekologickou stabilitu daného území a která musí být zachována.
 Rada města odsouhlasila
uzavření Smlouvy o spolupráci a o zajištění péče o toulavé psy
s paní Monikou Kolkovou, která
je provozovatelem Útulku pro psy
Lesan v Kralupech nad Vltavou.
 Rada města vzala na vědomí informaci o rezignaci paní Ing. Petry Dankové,
MPA, a pana Václava Repiského na mandát v zastupitelstvu
města Stochov, a konstatuje, že
na základě zákona č. 491/2001
Sb. se stává zastupitelem pan
Bc. Jan Pechar a pověřuje starostu města vydáním osvědčení
o získání mandátu v zastupitelstvu města Stochov.
 Rada města odsouhlasila opravy sociálního zařízení v budově čp. 490, ul. U Stadionu ve Stochově, do částky
136.000 Kč včetně DPH od společnosti Jiří Ježek, Stochov.
 Rada města odsouhlasila financování obědů pro děti
uprchlíků (1 žák), navštěvujících ZŠ Stochov, ze sociálního
fondu, do konce školního roku
2021/2022, které byly ubytovány z důvodu tíživé životní situace, válka na Ukrajině, v bytě
bytového domu čp. 403, S. K.
- jčNeumanna, Stochov.

 Dne 6.2. byla zjištěna utržená část střechy v ul. J. Šípka,
hlídka MP přivolala na místo
HZS a zajišťovala místo.
 Dne 7.2. bylo oznámeno
operačním důstojníkem PČR,
že došlo k narušení bankomatu
na Mírovém nám., hlídka MP
společně s hlídkou PČR nezjistila žádné narušení.
 Dne 9.2. byla na žádost učitele Speciální školy vyžádána
hlídka MP k asistenci při převozu žáka, který opakovaně narušoval vyučování (byl vulgární a nezvladatelný), hlídka chlapce převezla do místa bydliště. Následně
bylo vše oznámeno na OSPOD.
 Dne 10.2., v odpoledních
hodinách, bylo v ul. Hornická
v bytovém domě oznámeno, že
je zde podnapilý muž. Hlídka
MP muže vyzvala k opuštění
domu, muž na toto nereagoval.
Následně byly použity hmaty-chvaty k vyvedení z domu.
 Dne 15.2. bylo oznámeno, že na autobusové zastávce
U Dubu stojí vozidlo, řešilo se
to blokovou pokutou.
 Dne 17.2., v nočních hodinách, bylo při hlídkové činnosti v obci Kačice zjištěno, že
v novostavbách jsou otevřené
dveře ve stavební buňce. Dveře byly hlídkou zajištěny.
 Dne 17.2. v obci Kačice
byly zjištěny dva padlé stromy, informace předána starostovi obce.
 Dne 22.2. byl odchycen
hlídkou MP pes, který byl následně předán majiteli.
 Dne 22.2. hlídka pomáhala starší paní, která si zabouchla dveře a nechala klíče v bytě.
Na místo byl přivolán zámečník, který dveře otevřel.
 Dne 23.2. byl hlídkou MP
proveden odchyt psa, který byl
předán majiteli.
 Dne 23.2. provedla hlídka MP, na žádost PČR, opatření k zadržení řidiče pod vlivem
návykových látek.
 Dne 28.2. byl hlídkou MP
odchycen pes, který byl předán majiteli.
 Dne 3.3. na telefonickou
žádost přijatou z RZS vyjela hlídka do obce Tuchlovice,
kde zkolaboval v jednom z obchodů muž. Při příjezdu hlídky
MP na místo bylo opakovaně
použito defibrilátoru a masáže
srdce. Muž byl následně předán
osádce RZS k dalšímu ošetření.
 Dne 4.3. se hlídkou MP
v obci Kačice, kde uvízl kamion, usměrňovala doprava.
Karel Krym
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DO POZICE VEDOUCÍHO STRÁŽNÍKA
NASTOUPIL S TÉMĚŘ DVACETILETOU PRAXÍ
Jaké je teď vůbec spektrum činnosti Městské policie Stochov?
Jakou oporou je pro občany Stochova tato řekněme bezpečnostní složka města? I na to jsem se ptal Karla Kryma, vedoucího strážníka Městské policie Stochov, který tuto pozici zastává od listopadu loňského roku.

dají o pomoc, a v čem vaše po- né města spojili práci strážníků
moc nejčastěji spočívá?
s pomocí a radou, a ne s tím,
Na strážníky se občané ob- že „buzerujou“. A občané by si
racejí pomalu denně, ať už se měli uvědomit, že městská polijedná o pomoc, či radu. Nej- cie je svým způsobem represivčastěji jde o poskytnutí infor- ní složka, což „dokazuje“ tím,
zz Un i for mu str ážn í k a lechovice, Slovanka, zahrád- mace, rady či žádosti. Stráž- že ukládá pokuty a dohlíží nad
městské policie nosíte už ky u Lodenice). Dále v rámci níci se snaží odpovědět pokud dodržováním vyhlášek a zákopěknou řádku let a Vaše řek- veřejnoprávní smlouvy s obcí možno co nejpřesněji, nebo nů. A zároveň by lidé měli vědět
něme strážnická historie, či Kačice vykonáváme hlídkovou se snaží konkrétní informa- to, že práce strážníka je opravdosavadní praxe je
ci vyhledat, či předat du náročná a zodpovědná.
poměrně pestrá. Můdál. Často se jedná
zz Co by se dle Vašeho mížete jí tak trochu odi o stížnosti konkrét- nění dalo na práci MP Stotajnit?
ních občanů, a samo- chov ještě zlepšit?
Určitě. Do řad městzřejmě i anonymní.
Částečně jsem odpověděl již
ské policie jsem vstouPomoc od strážníků v předešlé otázce. Myslím si, že
pil ve Slaném, odkud
přichází třeba i při je stále co zlepšovat, a stále nad
také pocházím. Ve Slazabouchnutí dveří, tím přemýšlím. Stále se snažím
ném jsem devět let
kdy musíme přivolat se strážníky mluvit, a tak zjispracoval v pozici a zázámečníka a někdy tit, jaké mají názory či přání,
stupce vedoucího směi hasiče. A pak samo- poznatky, co by se dalo zlepny. Dalších přibližzřejmě pomáháme šit. A také chodit mezi lidi, koně devět let jsem byl
zraněným osobám, munikovat s nimi, už jen prostrážníkem Obecní
kterým poskytujeme to, aby mne poznali. A tím, že
policie ve Stehelčevsi.
první pomoc, včetně jsem venku, tak jdu příkladem
K Městské policii Sto- Karel Krym: „Práce strážníka je náročná a zod- přivolání rychlé zá- i strážníkům. Můj názor je, že
chov jsem nastoupil povědná.“
chranné služby.
strážník má být mezi lidmi a ne
v září loňského roku.
Strážníci městské být zavřený v autě, nebo na sluBylo to v rámci výběrového ří- činnost v katastru obce Kačice policie také pomáhají s odchy- žebně. Tam se toho moc nedoví.
zení. V listopadu jsem byl za- (zaměření na dodržování vy- tem zaběhnutých psů, ale i jizz Jste pro výkon služby
stupitelstvem města Stochov hlášek a řešení dopravní situace ných zvířat. Takže občas „na- vhodně, či dostatečně vybajmenován vedoucím strážní- v obci). A zákon nám „umož- háníme“ nejen psy, ale také veni?
kem městské policie, a od té ňuje“ i to, že naši strážníci mo- koně, ovce, kozy, a odchytáNaši práci si již nelze předstadoby se snažím svoje zkušenos- hou vyjet i mimo území své- vali jsme již i hada nebo pa- vit bez vozidla, je to nezbytný
ti, které jsem získal z letité pra- ho regionu, například v krajní pouřat na facebookové strán- pomocník. A já jsem velmi rád,
xe, předávat strážníkům zdejší nouzi, při pronásledování pa- ky MP, kde informují o odchy- že vedení města v letošním roce
městské policie.
chatele atp.
tu a umístění konkrétního zví- schválilo nákup nového služebzz Jakým způsobem zajišťuzz Jak časté jsou na Stocho- řete (buď záchytný kotec MP, ního vozidla pro městskou pojete bezpečnost občanů a po- vě případy výtržnictví, či van- nebo útulek).
licii a že toto vozidlo budeme
řádek v ulicích Stochova?
dalismu, kde se nejčastěji odezz Jak jste spokojen s prací mít k dispozici již květnu či
Vzhledem k tomu, že ne- hrávají, a jak v takových pří- „vašich“ strážníků?
červnu letošního roku.
máme nepřetržitý provoz, tak padech postupujete?
Co se týče dalslužby zajišťujeme nerovnoVýtržnictví či vandališího vybavení,
měrně, a to v denních i noč- smus se ve městě samojak samotného
ních službách.
zřejmě vyskytují. Vzhlevozidla, tak i sazz Proč služby zajišťujete dem k tomu, že městská
motných strážnerovnoměrně?
policie obsluhuje kameníků, tak si myProtože dnes máme ve služ- rový systém, tak odhaslím, že je době „jen“ 7 strážníků. Takže nám lování a řešení je jednostačující. Výchybí zhruba tři lidé, jelikož dušší. Většinou dochází
stroj i vybavení
naše kolegyně je teď na mateř- k těmto jevům ve večersi strážníci praské dovolené a koncem března ních hodinách a v centvidelně obměpodali dva strážníci výpověď. ru města. Samozřejmě,
ňují. A některé
zz Jaká je denní náplň práce že tento jev se občas ob- Toto vozidlo – Škoda Fabia, již dosluhuje, za nece- vybavení již povašich strážníků?
jeví i v jeho okrajových lý měsíc bude mít MP Stochov k dispozici již nové.
malu dosluhuje
V denní službě strážníci vy- částech.
i na služebně. Se
konávají pochůzkovou činPřípady řešíme podle toho,
Vzhledem k tomu, že jsem zdůvodněním výměny stávajínost v centru, kde se zaměřují v jaké intenzitě k výtržnictví či k Městské policii Stochov na- cího vybavení není problém.
na dodržování „obecně závaz- vandalizmu došlo, a možností stoupil loni v září, tak mně ješUrčité vybavení je ještě nutných vyhlášek“ (venčení psů, postihu je několik. Buď udělí- tě nepřísluší to, abych hodno- no doplnit pro odchyt zvíkonzumace alkoholu atd.), me pokutu na místě, nebo pří- til práci svých strážníků. Spíše řat. Strážníci v letošním roce
a dále se zaměřují na dopravní pad předáme k dořešení správ- se snažím o průběžné vyhod- na toto absolvovali školení.
přestupky. Úzce spolupracuje- nímu orgánu. A pokud jedná- nocování práce městské poli- Pravidelně se kontroluje i vyme s místním oddělením Po- ní výtržníka či vandala má již cie, a dle zjištěných poznatků bavení velké lékárny ve vozidle,
licie ČR, s kterou si vzájemně „parametry“ trestného činu, hledám růžná řešení, pracuji kde je součástí i přístroj AED
předáváme poznatky.
tak případ předáváme místní- na nějaké změně.
(defibrilátor), na který strážzz Kam až sahá váš region? mu oddělení Policie ČR.
Z mého pohledu strážníci níci absolvovali školení v rámRegion je daný katastrálním
zz Jak časté jsou případy, svojí práci znají a ovládají. Pro ci první neodkladné pomoci.
územím města Stochova (Če- kdy vás stochovští občané žá- mne je důležité to, aby si občaLibor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA
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MĚSTO STOCHOV POSKYTLO POMOC
Poté, co byl rozpoután válečný konflikt na Ukrajině, skoro
každé české město poskytlo určité zázemí pro uprchlíky z této
země. A nejinak tomu bylo i na Stochově. O konkrétní pomoci,
několika ukrajinským rodinám, jsem hovořil s místostarostkou města, Miloslavou Becherovou.
Místostarostka Stochova mně
o této záležitosti sdělila následující: „Město Stochov ubytovnou, bohužel, nedisponuje,
ale čtyřem maminkám s dětmi
jsme mohli poskytnout určité zázemí v bytových domech
v majetku města. Vše začalo
tak, že nás kontaktovala jedna
pražská nadace a jedna obyvatelka Stochova, Ukrajinka, která zde žije již 17 let. Prosili nás,
zda bychom neposkytli nějaké
zázemí ženám s dětmi, které
uprchly z ostřelovaného Char-

zení. Protože tyto byty neby- ce a pro čtrnáctiletého chlaply vybavené nábytkem, pouze ce ve škole. A vyřídili jim vše,
kuchyňskými linkami
a sporákem, a ukrajinské ženy prakticky
nic neměly – maminky z Charkova, které
jsme ubytovali v ulici S.K. Neumanna,
ty byly zcela bez prostředků, museli jsme
ještě dokoupit určité
vybavení, jako postele,
lůžkoviny, kuchyňský
stůl se židlemi, nádobí
atd. Ženám z Charkova jsme ještě pomohli Miloslava Becherová: „Jsem ráda, že
tím způsobem, že jsme jsme mohli poskytnout nějaké zázemí
jim poskytli, či zapla- alespoň čtyřem ukrajinským mamintili pro děti školkovné kám s dětmi.“
a stravování ve škol-

kova a z oblasti mezi Charkovem a Lvovem, a po stálém
bombardování a několikadenní
cestě byli všichni značně vyčerpáni a neměli kde hlavu složit.
Tuto žádost, či prosbu, jsme
hned přednesli na Radě města. Rada odsouhlasila to, že
jim poskytneme ubytování
ve dvou půdních vestavbách
s tím, že v každém bytě ubytujeme dvě rodiny, resp. dvě maminky s dětmi. Každá rodina
bude mít tím své zázemí, kuchyň a společné sociální zaří-

FOTO LIBOR POŠTA

NĚKOLIKA UKRAJINSKÝM ŽENÁM S DĚTMI

co je nutné pro naočkování jejich dětí.“
Jak ukrajinské ženy pomoc
přijaly, jak na ni reagovaly?
„Když jsme jim s kolegou předávali byty, tak nás objímaly
a plakaly, bylo na nich vidět, jak
jsou nám vděčné. Dnes, když si
na tuto situaci vzpomenu, hrnou se mi slzy stále do očí. Nedokáži si vůbec představit, kdybych byla v jejich kůži, že bych
vzala dítě, děti, tašku s nejnutnějšími věcmi a musela utíkat
před bombami. To, co si prožily, muselo být hrozné. Když
je občas potkám na Stochově, tak se ke mně hned hlásí,“
prozradila mně ještě paní místostarostka.
Libor Pošta

STOCHOVŠTÍ ŽÁCI UKRAJINSKÝM
Město Stochov pomohlo několika ukrajinským maminkám dou stravovat, některé děti jim
i přinesly nějaké školní pomůcs dětmi, které posléze nastoupily do ZŠ a MŠ Stochov.
ky. Takže já z toho mám velkou
To, jak se ukrajinské děti d ě t í, kte ve stochovských školách akli- ré se těch
matizovaly a jak je jejich noví u k r a j i n spolužáci přijali, mně prozradi- ských hned
la Lenka Mazuchová, ředitelka ujaly a všeZŠ, MŠ a ZUŠ Stochov: „Co se možně jim
týče ukrajinských dětí, tak naši pomáhaly.
základní školu teď navštěvují Seznámily
dva chlapci, jeden chodí do 5. je se systéa druhý do 8. třídy, a jedno děv- mem stoče, které je v 6. třídě. Do školky c h o v s k é
nastoupily dvě ukrajinské děti. školy, ukáStochovskou základní školu nyní navštěvují tři
Musím říci, že jsem byla vel- z a l y j i m ,
žáci z Ukrajiny.
mi potěšena přístupem našich kde se bu-

FOTO LIBOR POŠTA

DĚTEM VŠEMOŽNĚ POMÁHAJÍ
radost, a velmi mě těší také to,
že paní učitelky se ukrajinským
dětem věnují i mimo školu a že
naše děti ty ukrajinské tak skvěle přijaly.“
Jak se české děti s těmi ukrajinskými dorozumívají? „Ten
chlapec z 8. třídy je velmi chytrý a se svými spolužáky hovoří
anglicky, děti z nižších ročníků
ZŠ, ale i ze školky jsou pozorné
a bystré, a velmi rychle se ,seznamují‘ s českým jazykem,“
prozradila mně paní ředitelka.
V závěru našeho setkání mně
paní ředitelka ještě řekla následující: „Všichni naši učitelé své

žáky velmi podrobně seznámili se situací na Ukrajině a vyzvali je, aby dětem z této těžce
zkoušené země všemožně pomáhali. A mě teď těší, že naše
děti si tuto výzvu vzaly opravdu k srdci.
Co se týče začlenění ukrajinských dětí do školních kolektivů a pomoci těmto dětem, tak
spolupráce s naším zřizovatelem, městem Stochov, je opravdu výborná. Myslím si, že město a naše škola jsou vzorovým
příkladem toho, jak lze pomáhat ukrajinským rodinám a jejich dětem.“
Libor Pošta

V ČELECHOVICÍCH TO ZASE ZAČÍNÁ ŽÍT

Čelechovičtí se vydali uklidit svou obec od odpadků.

Setkání seniorů (s hudbou)
29. října, Rozsvícení Vánoční
stromku 26. listopadu, Mikulášská nadílka 5. prosince, Vánoční večírek obce 17.12. a Krmení zvířátek + setkání se sousedy, tekutý kapr 24.12.
Dále se projednávalo hospodaření spolku, dotace a granty a následně se volil předseda spolku. Na následující období byla jednohlasně zvolena
stávající předsedkyně Bára Bachurová. Večer uspořádal spolek Maškarní karneval, kterého se účastnilo zhruba 50 lidí.
K tanci hrál DJ Radek. Všichni
se náramně bavili.
Dne 9. dubna proběhla v Čelechovicích akce Ukliďme si
Česko. I za nepříznivého po-

časí se sešla skupina, která byla směr Kačice, hoří suchá trápřipravena vyčistit obec od ne- va. Bleskurychle zavolal hasipořádku a odpadu. Ruku k dílu če. Hasit požár vyjely jednotky

V březnu uspořádal spolek Maškarní bál.
přidal i starosta Roman Foršt. z Nového Strašecí, Lán a SmečStarosta si také při jedné ze na. Požár zasáhl plochu o velisvých moto toulek 15. března kosti 60 x 30 metrů.
Anna Lapuníková
všiml, že nad Čelechovicemi,

FOTO MARCEL ŘÍČÁNEK

den (výlet vlakem s noclehem)
4. června, akce „Čelechováci
na vodě“ proběhne ve dnech
1. a 5. července, Rozloučení
s prázdninami/s létem se uskuteční 3. září, Havelské posvícení/taneční zábava DJ proběhne
15. října, Pěkná hodinka 17.10.,
od 9 hod., v hospůdce U Dity,

FOTO MARCEL ŘÍČÁNEK

Čelechovice se začínají
probouzet. Dne 5. března se
v místní hospůdce konala 13.
výroční valná hromada Spolku
Čelechovice v Čechách, na které byly odsouhlaseny plánované akce pro letošní rok a jejich
termíny: 14. Staročeské Máje
se uskuteční 7. května, Dětský
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Městská policie
 Dne 4.3. asistovala hlídka
MP v obci Čelechovice u nepojízdného osobního vozidla.
 Dne 6.3. byla zjištěna černá skládka v ul. Osvobození,
předáno TS Stochov.
 Dne 7.3. se provedl odchyt
psa v ul. Švermova, následné
byl předán majitelce.
 Dne 11.3. spolupracovala
hlídka MP při nakládání humanitární pomoci Ukrajině.
 Dne 11.3. bylo zaznamenáno telefonické oznámení od operačního důstojníka PČR, že v ul.
Lidická hoří na zahradě. Hlídka
asistovala při výjezdu HZS.
 Dne 12.3.,ve večerních hodinách, přijala hlídka MP oznámení od občanky města, že byla
v jedné z restaurací napadena. Řešeno společně s hlídkou
místního oddělení PČR.
 Dne 14.3. bylo v ul. J.A.Komenského řešeno porušení veřejné vyhlášky, konkrétně odkládání
odpadu mimo vyhrazená místa.
 Dne 18.3. byl v ul. U Stadionu řešen zábor veř. prostranství a v odpoledních hodinách byla na Mírovém nám.
zjištěna podnapilá žena, řešeno
jako veřejné pohoršení.
 Dne 21.3. bylo na Mírovém
náměstí řešeno porušení vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti.
 Dne 21.3. bylo přijato tel.
oznámení, že na Mírovém nám.
leží muž. Strážník MP společně
s policistou z místního oddělení PČR po zjištění, že muž není
schopen komunikovat, přivolali RZS, která si muže převzala
do dalšího ošetření.
 Dne 22.3. bylo v ul. J.A.
Komenského řešeno občanské
soužití mezi sousedy, kopání
do dveří atd.
 Dne 23.3. bylo řešeno porušení vyhlášky města o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti v ul. J. Šípka.
 Dne 24.3. přijala MP oznámení a žádost o spolupráci při
pátrání po osobě, která chtěla spáchat sebevraždu, cca po 2
hodinách bylo pátrání odvoláno.
 Dne 26.3. se řešilo rušení
nočního klidu v ul. Hornická,
po příjezdu hlídky MP na místo byl již klid.
 Dne 27.3. byla oznámena
krádež v domě v ul. Hornická, bude předáno k dořešení
na MěÚ ve Stochově.
 Dne 27.3. se stala autonehoda na křižovatce na Slovance. Hlídka usměrňovala provoz
do příjezdu DI Kladno.
Karel Krym

společenský servis
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STOCHOVŠTÍ TURISTÉ
SE VYDALI PODÉL LABE
Letošní jaro měli členové
KČT Stochov napilno. Připojili
se k akci Den s T. G. M., která se
konala v neděli 6. března v Lánech, kam mířili turisté z Nového Strašecí. Odtud se šel k příležitosti výročí narození Tomáše G. Masaryka pochod právě

dél Labe, účastníci mohli obdivovat upravené chatové osady
nebo se dozvědět z informačních tabulí zajímavosti o okolní přírodě. Kousek od obce Ostrá se navíc nachází zřícenina
hradu Mydlovar. Počasí účastníkům přálo, a tak je cestou

Stochovští turisté 6. března v Kostomlatech.
přes Stochov. Kdo tedy chtěl,
mohl se zapsat na místním nádraží a jít buď trasu 4 km, nebo
8 km přes Rynholec, a dorazit
až do lánského muzea. Všichni
účastníci pochodu měli vstup
zdarma, a kdo vydržel do odpoledne, mohl si poslechnout
i živou hudbu.
V sobotu 12. března, v brzkých ranních hodinách, třináct členů KČT Stochov nedočkavě vyhlíželo vlak směr
Praha. V Kladně se ke skupině
připojili ještě další dva členové a společně vyrazili do Lysé
nad Labem. Z tamního nádraží
měli naplánovanou 12 km trasu
do Kostomlat nad Labem, kde
se konal již 8. ročník srazu turistů Středočeské oblasti.
Trasa vedla celou dobu po-

doprovázelo sluníčko, i když
občas nepříjemně zafoukalo.
Téměř v cíli na ně však čekalo
milé občerstvení v podobě teplé
gulášové polévky a osvěžujícího piva. Po obdržení účastnických listů v Kostomlatech nad
Labem si šla většina Stochováků odpočinout do místní hospody. Ti, které honila mlsná,
zamířili do cukrárny.
Čekání na vlak si zkrátili
čtením o spisovateli Bohumilu Hrabalovi, který v tamní železniční stanici sloužil v letech
1944 až 1945 jako výpravčí, což
zpracoval do svého díla Ostře
sledované vlaky.
Stejně jako cesta tam, tak
i zpět byla bez komplikací a poměrně rychlá. Všichni dorazili
do Stochova ve večerních ho-

GALERIE 90LETÝCH

K těmto významným životV měsíci prosinci oslavila 93.
narozeniny paní Libuše Ble- ním jubileím jim popřáli stachová.
V měsíci
únoru oslavila 92. narozeniny
paní Jaroslava Cejnarová.
V měsíci
březnu oslavili 92. na- V březnu oslavil 92. narozeniny pan Zdeněk Kníže.
rozeniny
pan Zdeněk Kníže a 90. naro- rosta města, Ing. Roman Foršt,
zeniny paní Marie Staňková. a Jana Suprunová, Komise pro
V měsíci dubnu oslavi- mládež a seniory.
li 91. narozeniny pan Václav
Ještě jednou gratulujeme
Fanta a 90. narozeniny paní a přejeme do dalších let hodně
Vilemína Dvořáčková.
zdraví.
- js -

dinách příjemně unavení, neboť celková trasa se protáhla až na 18 km, ale s dobrým
pocitem.
Ačkoli v sobotu ráno 9. dubna přivítal spoustu lidí napadaný sníh, neodradilo je to
od účasti na 46. ročníku pochodu Ze Stochova do křivoklátských lesů, na který jich dorazilo celkem 57. Sraz byl ve vestibulu kina a v nabídce byly hned
čtyři trasy – 6, 10, 26 a 28 km.
Nejkratší vedla přes Nové Strašecí zpět do Stochova, delší pak
přes Mšecké Žehrovice, Lodenici a Mšec. V cíli účastníci obdrželi diplom a mohli se zahřát
bramboračkou či něčím ostřejším.
KČT Stochov

Vzpomínka
 Dne 13. dubna tomu bylo
10. let, co nás navždy opustil
tatínek, manžel, děda, pan Oto
Krejčí. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka Jana,
dcera Jana, syn Miroslav, Ota
a Libor s rodinami
 Dne 20. dubna by oslavila paní učitelka Hana Zimmermannová své 80. narozeniny.
Děkuji všem, kteří vzpomínali s námi. Vladimír Chochola
s rodinou
 Dne 22. dubna tomu bylo
6 let, co nás navždy opustil můj
milovaný manžel, pan Jiří Ulman. Stále vzpomínají manželka Magdalena, dcera Blanka s rodinou a syn František
s rodinou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkuje M.
Ulmanová

Odešli navždy
Věra Videmannová
77 let
odešla tiše
7. února
Helena Komárková
65 let
roz. Štrosová
10. února
Anežka Zahálková
90 let
po dlouhé nemoci 12. února
Jindřiška Švecová
75 let
odešla tiše
17. února
Věra Benedová
77 let
po dlouhé nemoci 1. března
Jan Tuček
76 let
po dlouhé nemoci 3. března
Jaromír Baroch
80 let
po těžké nemoci
3. března
Přemyslav Vrtík
74 let
po krátké nemoci 14. března
Petr Jůna
69 let
zemřel v úterý
15. března
Jaroslav Černohubý 59 let
zemřel v pondělí 28. března

Poděkování
 Děkuji starostovi města panu ing. Romanu Forštovi a paní Bradáčové, vedoucí
místní skupiny Českého červeného kříže, za milé gratulace k mým narozeninám. Alena Vágnerová.
 Děkuji Městskému úřadu
ve Stochově a panu starostovi,
Ing. Romanu Forštovi, za dárek a blahopřání k 75. narozeninám. Jana Hnízdilová
 Tímto bych chtěla poděkovat panu Jaroslavu Ulrichovi z Pozdně za vzpomínku na hudebníka pana Václava Černého, který by se v srpnu dožil 105 let. Dále vzpomínám na jeho manželku
a moji maminku paní Jolanu
Černou, která by se v březnu
dožila 99 let, a na moji sestru paní Věru Pémovou, roz.
Brezinovou, která pracovala
v Baterii 50 let a v květnu by
se dožila 70 let. Všem děkuji za vzpomínku. Dcera a sestra Jana Krobová s rodinou
ze Stochova
 Děkuji panu starostovi
za krásné přání k mým narozeninám. Jan Šilhán
 Děkuji vedení města Stochova a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Anna Chocholová
 Děkuji panu starostovi
Ing. R. Forštovi a paní předsedkyni Komise pro seniory a mládež za krásný dar
a srdečnou a milou návštěvu
k mým 92. narozeninám. Z.
Kníže z DPS Stochov
 Děkuji městskému úřadu a panu starostovi Romanu Forštovi za hezké blahopřání k mým narozeninám.
Jaroslava Suchá
 Děkuji panu starostovi
Ing. Forštovi za blahopřání
k mým narozeninám. Anna
Haramulová
 Děkuji panu starostovi, Ing. Romanu Forštovi,
a Městskému úřadu Stochov
za blahopřání k narozeninám.
Rudolf Mach – Slovanka
  Děkuji městskému úřadu a Svazu tělesně postižených za blahopřání a dárek
k mým narozeninám. Hana
Lojínová
 Touto cestou bych chtěl
poděkovat panu starostovi Ing. Forštovi za blahopřání k mým narozeninám. Milouš Bílek
 Děkuji Městskému úřadu
za blahopřání a dárek k mým
narozeninám. Vršata Josef
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zz Začněme na Stochově. Již rametrů objektu. Taktéž byl redelší dobu se hovoří o moder- konstruován prostor pánských
nizaci foyeru Domu kultury šaten a sprch, které jsou nyní
Stochov. V jaké fázi, či stádiu velmi pěkné a moderní. Opravje tato investiční akce nyní, du nás těší, že se představitena začátku dubna?
lům kačického Sokola podařiPetra Lindovská: Dům kul- lo úspěšně popasovat se všemi
tury Stochov je v majetku Měs- požadavky a pravidly, a zvelebit
ta Stochov a představuje důleži- tak prostor pro sportovní a kulté místo pro mnoho kulturních, turní aktivity v Kačici.
společenských a komunitních
zz Finance přes MAS nedávakcí určených obyvatelům Sto- no získali i na výstavbu chodchova i okolních obcí. Město níku v Tuchlovicích. Na poStochov o zvelebení Domu kul- dobném projektu se teď pratury usiluje dlouhodobě, a pro- cuje v místní části Tuchlovito se jeho vedení rozhodlo vy- ce – Srby. Jak by měla být tato
užít podpory z 9. Výzvy MAS investiční akce financována?
v Programu rozvoje venkova.
Petra Lindovská: O podpoV uvedené výzvě jsme přijali ru na tuto akci požádala obec
žádost o dotaci na rekonstrukci Tuchlovice v poslední výzvě
foyeru. Orgány MAS žádost do- MAS v Integrovaném regioporučili k podpoře, nyní probí- nálním operačním programu
hají nutné kontroly a administ- (IROP). Obec má zpracovánu
rativní kroky na Státním země- rozsáhlou dokumentaci, ktedělském intervenčním fondu. rá řeší prakticky celé území
My na MAS bychom byli ve- Srbů. Alokace 7. výzvy v IROP
lice rádi, kdyby byl projekt ze byla 421.276,49 korun, proto se
strany SZIF podpořen.
obec Tuchlovice rozhodla poLuboš Fleischmann: Při žádat MAS alespoň o částečnou
hodnocení projektu moderni- podporu na výstavbu jednoho
zace foyeru Domu
kultury výběrová
komise MAS shledala projekt žadatele za velmi dobře
zpracovaný a já se
domnívám, že splňuje všechny parametry pro konečné schválení SZIF
(Státní zemědělský Budova Sokola Kačice byla osazena nointervenční fond). vými plastovými okny.
V každém případě
bude nový foyer moderně vyba- z chodníků. Tím dojde ke zvýven a přátelé z Kulturního zaří- šení bezpečnosti chodců i řizení města Stochov budou mít dičů, kteří se v těchto místech
možnost využívat prostor pro pohybují. Víme, že na konci
března projekt úspěšně prošel
více akcí, než tomu je dosud.
zz Podporu z MAS však mo- i kontrolou na Ministerstvu pro
hou získat i jiné subjekty, nejen místní rozvoj ČR, tedy řídícím
obce. Co třeba podpora spolků? orgánu IROP. Obec Tuchlovice
Petra Lindovská: Máme vel- tak může pokrýt alespoň část
kou radost, že v nedávné době svých výdajů na tuto akci z doproběhla finální kontrola pro- tace IROP přes MAS.
zz Stále větší důraz kladejektu TJ Sokol Kačice. V TJ
Sokol Kačice došlo k výměně te na rozvoj cestovního ruoken za nová plastová, která chu na území MAS SVATOvýznamně přispějí ke zlepšení VÁCLAVSKO. Jakými forestetických i technických pa- mami chcete turistiku, či ces-

FOTO LIBOR POŠTA

Místní akční skupina MAS SVATOVÁCLAVSKO z.s., působí
jak na Stochově a v okolních obcích – Lánech, Tuchlovicích,
Kamenných Žehrovicích a Kačici. Skrze MAS mohou v těchto obcích získat podporu jak samotné obce, tak podnikatelé,
spolky, neziskové a další organizace. O zajímavých investičních
akcích, ale i o způsobu jejich podpory ze strany MAS SVATOVÁCLAVSKO jsem hovořil se vedoucím kanceláře této místní akční skupiny Ing. Lubošem Fleischmannem, Ph.D. a jeho
kolegyní Ing. Petrou Lindovskou:

tovních ruch v tomto regionu tivity reagující na další identipodpořit?
fikované potřeby a problémy,
Luboš Fleischmann: Oblast jako je absence odlehčovacích
cestovního ruchu je pro nás služeb, půjčovny kompenzačv jistém smyslu zásadní. Na- ních pomůcek, či různých druším cílem je koordinace aktivit hů pomoci a poradenství. Snad
v rámci celého
území. V současné době
mimo jiné
nastavujeme
spolupráci
stochovského
muzea s Muzeem TGM
v Lánech. Až
budeme mít
konkrétní vý- Starosta Stochova Roman Foršt, Petra Lindovstupy, rádi bu- ská a Luboš Fleischmann z MAS Svatováclavsko,
deme infor- a Tomáš Baroch diskutují ve foyeru Domu kultumovat veřej- ry Stochov nad budoucí podobou tohoto prostoru.
nost. V území MAS je mnoho zajímavých se nám to s podporou našich
míst, které si zaslouží podporu partnerů v následujících letech
a jejich zviditelnění.
vše podaří.
Petra Lindovská: DlouhodoLuboš Fleischmann: Zmíněbě vnímáme rozvoj cestovního ný projekt OPZ+ máme již přiruchu v území MAS jako nedo- praven a nyní je konzultován
statečný. Přitom jde o oblast, s Ministerstvem práce a sociálkterá má značný ekonomický ních věcí ČR. Čekáme na výzvu
potenciál. Uvažovali jsme o za- pro podání žádosti o podporu
ložení vlastní destinační agen- a budeme čekat na hodnocetury, ale nakonec se ukázalo, ní našeho projektu. Věřím, že
že bude vhodnější zapojit se aktivity, jako jsou příměstské
do aktivit již existující agentury tábory, mezigenerační setkáKladensko – Slánsko, z.s. Ta by vání dětí a seniorů nebo např.
měla v budoucnu nabízet mož- vzdělávací a edukační aktivity,
nosti dotační podpory na růz- budou nejen prospěšné a zajíné aktivity v obcích MAS. Jak mavé. Pro naše partnery z řad
přesně bude tato podpora vy- spolků nebo škol navíc bude
padat, na to si musíme ještě po- přínosná skutečnost, že admičkat. Pravidla v tuto chvíli ne- nistrování projektů budeme zajsou známa.
jišťovat přes MAS.
zz Jakým dalším oblastem
zz Kdy bude možné opět
se MAS aktuálně věnuje?
žádat o podporu skrze MAS
Petra Lindovská: Jsme nyní SVATOVÁCLASKO?
ve fázi přípravy potřebné doPetra Lindovská: V roce
kumentace pro alokaci pod- 2022, bohužel, žádnou dalpory do území MAS v obdo- ší výzvu vyhlásit nemůžeme.
bí 2021-2027. Musíme při- Naše alokace z příslušných opepravit tzv. Programové rám- račních programů je vyčerpáce a v Operačním programu na. Čekáme na nová pravidla,
Zaměstnanost 2021-2027, tj. na kterých intenzivně pracují
OPZ+, chystá MAS také samo- jednotlivá ministerstva, a postatný projekt. V tomto progra- čítáme s tím, že nejbližší výzvy
mu došlo ke změně, a nebudou MAS vyhlásíme v roce 2023.
zde o podporu žádat jednotliví Do té doby jsme samozřejmě
žadatelé. Projekt bude realizo- otevřeni konzultacím a dotavat přímo MAS. Přípravu pro- zům ze strany potenciálních
jektu, respektive jeho zaměření, žadatelů.
zz Stávající programové obdiskutujeme s partnery z území již několik měsíců. Chce- dobí pomalu dobíhá. Jak jste
me, aby jeho aktivity byly ku z pozice vedoucího kanceláře
prospěchu všem věkovým ge- MAS SVATOVÁCLAVSKO
neracím. Pro nejmladší chce- spokojen s výsledky skupime ve spolupráci s partnery ny, a to od jejího vzniku až
(např. školami, spolky) zajistit do současnosti?
Luboš Fleischmann: Mohu
tábory, o které je vždy značný
zájem. Připravujeme ale i ak- odpovědět jedním slovem: vel-
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MAS SVATOVÁCLAVSKO VYVÍJÍ AKTIVITY KU PROSPĚCHU
VŠECH OBČANŮ ŽIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ TÉTO AKČNÍ SKUPINY

mi! Je to již sedm let, co jsme
začali fungovat, a když si vzpomenu na první dva roky, tak
bych si nikdy nepomyslel, jak
funkční za několik let budeme. V roce 2015 jsme vstoupili
do procesu, který jsme se museli
naučit. Měli jsme štěstí, že jsme
poznali vstřícné kolegy z jiných
MAS, kteří nám pomohli pochopit systém fungování. A tak
bych mohl pokračovat, hovořit
dlouhou dobu, co všechno bylo
nutné zajistit při přípravě strategického dokumentu nebo standardizace MAS.
Na těchto základních dokumentech jsem spolupracoval
se svou nynější kolegyní Petrou
Lindovskou (tehdy Chvatíkovou). Slovo dalo slovo, a já jsem
dnes velmi rád, že tato práce ji
tehdy oslovila, stejně jako území, na kterém naše akční skupina působí, a těší mě, že naše
spolupráce zdárně pokračuje, a věřím, že tomu tak bude
i v nadcházejícím období.
Zde bych také rád poděkoval
všem spolupracovníkům, kteří
nám pomohli v rozličných záležitostech, ať to bylo externí
hodnocení projektů nebo tzv.
animace ve školách (spolupráce se školami v projektech zvaných Šablony). A v neposlední
řadě je mi ctí poděkovat členům Výkonného výboru MAS,
což je vrcholný orgán, členům
Výběrové komise MAS a všem
našim členům.
Nesmírně důležitá je spolupráce se starosty obcí, která je
z mého pohledu naprosto bezproblémová, a já jsem velmi
rád, že to u nás takto funguje.
Paní starostka Soňa Černá (Kamenné Žehrovice), páni starostové Libor Němeček (Kačice),
Mgr. Jaroslav Pošta (Tuchlovice), Ing. Roman Foršt (Stochov) a Karel Sklenička (Lány)
– ti všichni jsou velmi vstřícní
a společná pravidelná setkání
jsou důkazem, že máme společný cíl, kterým je rozvoj území v rozličných oblastech. Pan
starosta Karel Sklenička je zároveň statutárním zástupcem
MAS SVATOVÁCLAVSKO,
z.s. z pozice starosty obce Lány,
která je předsedající organizací naší místní akční skupiny.
A z toho všeho, co jsem řekl,
vyplývá, že naše práce má smysl
a já pevně věřím, že naše aktivity budou ku prospěchu občanů
ve všech obcích na území MAS
-lpještě rozšířeny.
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Hasiči v akci
Dokončení ze strany 2
kominického nářadí a písku
hasiči srazili plamenné hoření
v komíně, ten následně vyčistili a celý objekt předali majiteli.
 Dne 23. března řešili stochovští hasiči požár staré postele v pokoji ubytovny v Srbech. Majiteli se podařilo požár uhasit ještě před příjezdem
hasičů ručním hasicím přístrojem, a tak jednotky, které přijely na místo, vše zkontrolovaly a dohasily.
 Dvakrát vyjela stochovská
profesionální jednotka k požáru v průmyslovém areálu. Dne
1. února do Kačice, kde řešila
velmi neobvyklou událost, a to
požár sazí v továrním komíně,
který měl v průměru 1,2 metru. Taková událost je i pro hasiče značně překvapující a velmi
těžko se hledalo řešení, protože
hasiči zahoření sazí v továrních
komínech běžně neřeší, a tudíž
jim chybí odpovídající vybavení. Nakonec hasiči vybrali saze
z komína servisními dvířky
a zbytek se nechal kontrolovaně
dohořet, protože nahoru na komín se nebylo možné dostat.
Naše výšková technika na to
nestačila a z důvodu rozpáleného komína nebylo možné vylézt
nahoru po stupačkách.
 Druhý požár v průmyslovém areálu řešili hasiči 17. března přímo ve své obci. Zde došlo
v prostoru energetické budovy
k zahoření agregátu. Tento byl
taktéž uhašen před příjezdem
hasičů na místo, a ti pouze zkontrolovali zařízení, aby nemohlo
dojít k jeho dalšímu rozhoření.
 Ani řešení dopravní nehod za tyto dva měsíce se stochovským hasičům nevyhnulo. Vyjeli celkem k 11 dopravním nehodám. Za jednu z vážnějších můžeme považovat tu,
která se stala 26. února, kdy
na karlovarské dálnici ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního automobilu, který se převrátil na střechu. Následně se stala dopravní nehoda také v opačném směru. Provedeným průzkumem
nakonec hasiči zjistili, že jde
o tři samostatné nehody. Jedna
ve směru na Karlovy Vary a dvě
zbývající ve směru na Kladno.
Zraněné osoby skončily v péči
zdravotnické záchranné služby. Hasiči na vozidlech provedli
protipožární opatření a po předání události policii a Středisku
správy a údržby dálnic se vrátili
zpět na své základy.
Tereza Fliegerová
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AUTOGRAMY JSOU JEJICH VÁŠEŇ

Říká o sobě, že není historik
ani spisovatel. Svůj život zasvětil práci v organizaci zabývající se údržbou silnic. Přesto napsal nebo se autorsky podílel
na devíti knihách. Má totiž ne
koníčka, ale silného oře, propadl sbírání autogramů známých,
významných či něčím výjimečných lidí. Řeč je o Františku
Frolíkovi z Nového Strašecí,
sběrateli, publicistovi a autoru
výstav o osobnostech z oblasti středních Čech. Se sběratelstvím začal už v mládí, někdy
před 40 léty se mu začal věnovat intenzivně. Dnes je už v důchodu a jeho vášeň ho drží stále. Podpisy již nepřibývají takovým tempem, typy na potencionální autory autogramů
má relativně vyčerpané. Stále však se svojí sbírkou zaobírá, třídí, kompletuje, studuje,
bádá, hledá nové zdroje. K zajímavým autogramům přiřazuje fotografie a základní údaje
o životě a díle dotyčných osob,
zaraduje se, když se mu podaří získat vzorek jejich rukopisu.
Sbírku třídí podle různých témat, jednu z hlavních a nejbohatších částí sbírky tvoří rukopisy osob z regionu jeho rodiště a stálého bydliště.
Uspořádal řadu výstav ve Středočeském kraji, kdy jeho snahou
vždy bylo vybrat a návštěvníkům ze své početné sbírky představit výrazné osobnosti spja-

té s daným místem a blízkým
okolím. Výstavami se srozumitelnou a přitažlivou formou snaží přiblížit široké veřejnosti povědomí o životě v daném kraji
a vzbudit zájem o jedince, kteří
se nějakým způsobem nesmazatelně zapsali do historie českého umění, vědy, sportu, politiky a společenského života.
Do vystavovaných kolekcí za-

František Frolík
hrnuje materiály o lidech od 18.
století do dneška.
Protože se chtěl se svojí sbírkou podělit s širší veřejností, pro naše nejbližší okolí postupem let vydal následující
knihy: Jako první v roce 2012
zpřístupnil menší neprodejnou publikaci rukopisů členů
rodiny, přátel a spolupracovníků prvního československého prezidenta Masaryka pod
názvem „Lidé kolem TGM“.
V roce 2014 následovala kniha
„Osobnosti Berounska a Hořovicka“, zaštítěná vydavatel-

stvím Fornicou Publishing.
Hned následující rok mu novostrašecké vydavatelství Gelton vydalo „Osobnosti Kladenska s ukázkami jejich rukopisů“. Cítil dluh ke svému bydlišti a nejbližšímu okolí, a proto
ve spolupráci s Geltonem vydává v listopadu 2016 „Osobnosti Rakovnicka a Novostrašecka s ukázkami jejich ruko-

Markéta Vlková
pisů“. Gelton mu také vydává
v říjnu 2017 další knížku z této
řady „Osobnosti Slánska a Velvarska s ukázkami jejich rukopisů“, kterou připravil ve spolupráci se svojí dcerou Markétou
Vlkovou, občankou Stochova.
Ta se svým otcem sdílí jeho vášeň od dětství. Navíc ji spojila
s další zálibou, kterou jsou literatura a knihy, a to nejlépe knihy s podpisy jejich autorů, případně i s věnováním. Po studiu
na FF a PdF pracovala v gastronomii, nyní působí jako pedagog na místní stochovské ško-

le. Tak, jako otec, i ona je členkou celostátního Klubu sběratelů autogramů.
Ve spolupráci s předsedou
spolku Svatobor prof. Václavem Liškou připravil František
Frolík knihu „Podpisy osobností ze Slavína“, při příležitosti
stého výročí vzniku Československa publikaci „Osobnosti čs.
legií a jejich rukopisy“, „Vlastní rukou“ s ukázkami podpisů
všech československých a českých prezidentů a premiérů
za období 1918 – 2018. Podílel
se i na publikaci „Česko-slovenská koruna v podpisech“,
kde jsou mimo jiné představeni
autoři československých a českých bankovek a mincí.
Výstavy Františka Frolíka
a Markéty Vlkové nevzbuzují jen obdiv k lidskému snažení, ale plní i funkci vzdělávací. Jejich návštěvníci si rozšíří rozhled o lidech, kteří žili
a žijí v jejich okolí. Často s podivem zjišťují, jací významní
lidé se jim nablízku pohybovali, či ještě pohybují. A že jich
není málo ani tady u nás v regionu, o tom se můžete přesvědčit na výstavě, kterou připravuje stochovské muzeum.
Její trvání je plánováno od 26.
5. do 2. 8. 2022 (vždy v otvírací době muzea: úterý a sobota 9 – 13 hod., čtvrtek 13 – 17
hod., vstup je zdarma).
Anděla Pejšová

JAK JSME SE V ROCE 2021 PODÍLELI
NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se
město Stochov může v roce
2021 pochlubit sběrem starého
elektra, určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 29,53 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,47 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel
vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 347,39 tun.
Víte, kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? 134 ks.
Neby lo nutné v ytěžit
17 309,49 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se

pokryje spotřeba pohonných
hmot osobního automobilu,
např. na cestu z Prahy do Brna
po dálnici D1, a to 648 krát.
Došlo také k úspoře
178 187,39 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 178.188 krát.
Po d ař i l o s e re c y k l ovat
16 997,78 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by
bylo možné použít pro výrobu
697 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

STOCHOVSKÁ THÁLIE 2022

SE BUDE KONAT V LISTOPADU
Letošní již 23. ročník festivalu Stochovská Thálie se uskuteční ve dnech 16. – 20. listopadu
2022 v Domě kultury ve Stochově. Z důvodu připravované rekonstrukce foyeru DK Stochov je
tradiční termín posunut o měsíc

právě na listopad. Bližší informace o festivalu Stochovská Thálie
a online prodeji permanentních
vstupenek naleznete na webové
stránce https://www.kulturastochov.cz. Cena permanentní vstupenky je 1390 Kč na všech pět ve-

černích představení a nedělní pohádka je zdarma. V případě zájmu o bližší informace o možné
rezervaci permanentních vstupenek pište na e-mailovou adresu:
kulturastochov@seznam.cz nebo
volejte na číslo 724 929 698. - red-

Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
598,93 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 106.477 1€ mincí, nebo 726,91 kg hliníku, který by stačil na výrobu 48.461
plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin v roce 2021
úspěšnou spolupráci ocenil
48.526,00 Kč ze svého motivačního programu.
- ms -

DALŠÍ KONTEJNEROVÉ

STÁNÍ OPRAVENO

V první polovině dubna byla
ve Stochově dokončena oprava
dalšího kontejnerového stání,
a to ve Školní ulici.
-r-
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JAK SE NÁM DAŘÍ V ZUŠCE?
Upřímně? Je to báječné!
Od začátku tohoto školního
roku musím za nás všechny
říct, že si konečně užíváme naplno „živou“ tvorbu. Všechny
trampoty, které sebou nesla covidová doba, jakoby nás posílily
a motivovaly a naše tvůrčí snažení přináší krásné výsledky, ze
kterých máme obrovskou radost. Velmi podařené koncerty, které jsme doposud uspořádali, přinesly krásné dojmy
a především hřejivý pocit u srdíček nám na jevišti i divákům
v hledišti.

nou flétnu, která zároveň získala i 2. místo na Litvínovském
dřevohraní. Naše tanečnice si
přivezly 3. místo z okresního
kola a byly to opravdové bojovnice, které ještě v den soutěže odjížděly v několikrát obměněné sestavě. Pěvecké oddělení
má na svém kontě krásná dvě
2. místa pro Majdu Norkovou
a Karolínku Minichthalerovou
z okresního kola a především
vítězství krajského kola, které
vybojovala Lucka Batelková,
která 30. dubna reprezentovala
naší školu až v národním kole,
které se konalo v Turnově. Veliký dík patří nejen všem těmto „borcům“, ale především jejich pedagogům – L. Košumberské, J. Daňhovi, V. Daňhové, N. Chrobákové, T. Mlynaříkové a v neposlední řadě J. Juráňovi, který všem „zpěvačkám
i dechařům“ naprosto perfektně
korepetuje.
Poněkolikáté se také náš
sbor Rosička vydal na přehlídku pěveckých sborů „Hrajeme
s Orffem“ do Loun. Stejně jako
Tanečnice ze ZUŠ Stochov 5.
na předchozích ročnících, tak
dubna na soutěži ve Slaném.
i letos získala Rosička vítězV podobném duchu však ství a nejstarší členové sboru,
hodláme jet i nadále, utíká to kteří si po Vánocích pod vedejako voda a my máme pořád ním Sophie D. vytvořili svou
nějaký další a další důvod k radování. Ať už to jsou úspěchy
při přijímačkách na konzervatoř (Lucka Batelková začne
V březnu a dubnu proběhla
od září studovat sólový zpěv opět nedělní taneční odpolena Konzervatoři Jana Dey- dne. Od konce února se prola, Lenka Janoušková tanec jevil vzrůstající zájem o tento
na Duncan Centre a Sophia typ akce, přispěl k tomu určitě
Denny klavír na Pražské kon- snižující se počet případů cozervatoři), tak úspěchy na sou- vid a vládní zrušení omezení,
těžích, kde žáci dechového od- které některým neumožňovadělení získali 2. místa v kraj- ly návštěvu kulturních akcí bez
ském kole. Byl to Adam Par- provedeného očkování.
Další taneční odpoledne
tl ve hře na zobcovou flétnu
a Sára Šafářová ve hře na příč- s Pavlem Bělouškem se bude

samostatnou odnož s názvem
Rosa, získali dokonce titul Laureát festivalu. Do Muzea města Stochov se určitě zajděte podívat na výstavu prací současných i minulých absolventů

A my tímto také srdečně děkujeme za veškerou podporu.
Nejen rodičům našich žáků,
ale za trpělivost a azyl i všem
přátelským základním školám,
na kterých můžeme vyučovat,

Stochovský pěvecký sbor Rosička 2. dubna v Lounech.
výtvarného oboru. Je úžasné,
když láska k umění, která vzniká v naší ZUŠ, dál kvete, rozvíjí
se a přináší nové a nové radosti.
Za všechno naše konání se
nám dostává spousta poděkování a uznání, kterých si velmi vážíme. Krásným poděkováním pro nás byly úctyhodné finanční dary rodiny Kubíka Púčka, Ely a Honzíka Vypušťákových a Vojty Kovalského, díky kterým jsme do školy
mohli přivítat novou kolegyni
„tubu Stáňu“.

DK Stochov a také našemu zřizovateli městu Stochov. Těch
díků je pochopitelně ještě celá
řada, ale ti všichni, kterým patří, o nich určitě vědí a cítí je
z nás…
Školní rok však ještě nekončí
a my pro Vás chystáme spoustu
akcí. Informace o nich najdete
na plakátech, na našich webových stránkách i facebooku.
Věříme, že se opravdu máte
na co těšit a my se zase těšíme
na společná setkání. Vaši „malí
- tm – velcí“ umělci.

O TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZVÝŠIL ZÁJEM
konat 22. května a potom z důvodu rekonstrukce DK nastane přestávka. A sejdeme se až
na podzim, o dalších termínech budete včas informováni.
Jste srdečně zváni, kromě hudby různých žánrů na Vás čeká
i bohatá tombola. Rozběhlo se
opět vítání nových občánků.
Běží vzdělávání pro seniory. Na konec května a polovinu června připravujeme tra-

diční klasické akce: pasování na čtenáře, vyřazení žáků,
kteří ukončili povinnou školní docházku a loučit se budeme
s předškoláky mateřských škol,
kteří v září usednou do školních lavic.
O průběhu těchto akcí Vás
budeme informovat v červencovém čísle Stochovských listů.
Za Komisi pro mládež a seniory Mgr. Marie Peterková

O PŘEDNÁŠKY NA UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU JE VELKÝ ZÁJEM
Jednou ze stochovských žen,
která se účastní velmi zajímavých přednášek na stochovské
Univerzitě třetího věku, je paní
Jiřina Dáňová ze Slovanky, která se s námi podělila o poznatky z těchto sezení: „Musím se
s Vámi podělit o hezké zážitky,
které v poslední době, přesněji v tomto školním roce, prožívám já a další občané našeho města. Někdo totiž dostal
nápad udělat něco pro místní obyvatele, kteří už překročili pracovní zenit, a jsou tedy
takzvaně na odpočinku. Několik lidí se pak dalo dohromady a vznikla Univerzita třetího věku.

Je nás tam asi třicet, mezi
ženy se tam dokonce odhodlal vstoupit i jeden muž. Přednášky se konají jednou za 14
dní a mají nejrůznější obsah:
pojednávají o historii našeho

města, o kronikách, o vzniku
názvů okolních obcí, ale také
o vhodném cvičení pro nás dříve narozené, o tom, jak zlepšovat své myšlení a ještě o mnohém jiném.

O přednášky na Univerzitě třetího věku je velký zájem.

Všechny přednášky byly pěkné a myslím, že zaujaly. Na příjemných přednášejících bylo
vidět jejich zaujetí pro dané
téma. Vůbec jsem netušila, co
všechno ještě nevím, i když si
uvědomuji, že možná za pár
dní, týdnů či měsíců nebudu
už vědět zase nic.
Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kdo se o Univerzitu zasloužili: nejen těm, kdo to celé
vymysleli, kdo nám přednášeli nebo se o nás během výuky
starali, ale také MěÚ Stochov,
který akci pomohl i finančně.
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Tak ještě jednou:
díky všem!“
-lp-

Věděli jste, že…
 Dne 12. října 1890 vypukl
ve Stochově požár u Josefa Svobody čp. 21 a zničil celé stavení.
Od něho následně chytil obecní domek čp. 2. Obecní domek
byl znovu postaven roku 1891
kačickým podnikatelem Martinem Tlustým za 761 zlatých.
Byly v něm dvě světnice, „nemocnice“ a trestnice. U domku
byla postavena kůlna na hasičské nářadí.
 Ze Stochova v roce 1946
odešli po odsunu Němců
do pohraničních oblastí František Pekrt, Jan Slavík, František Froněk, Josef Plas, Karel Jůna, Bohumil Jůna, Josef Froněk, Václav Pospíšil,
Jiří Kroupa, Hena Kroupová,
Josef Hrabák, Josef Šindelář
a Miloslav Lindauer.
 V roce 1940 se ve Stochově chovalo 27 ks koní, 33 krav
dojnic, 36 krav tažných, 50 telat, volků, jalovic a jeden býk
k chovu, dále 16 vepřů pod 8
neděl, 47 vepřů do 1/2 roku,
10 vepřů přes rok, 4 prasnice,
64 koz, 60 králíků, 106 slepic,
8 kachen a 23 husí.

Jiří Červenka

Když v Čelechovicích
 Dne 16. května 1920 byl
v Čelechovicích pořádán sociálně demokratickou stranou
tábor proti uctívání sv. Jana
Nepomuckého. Řečnická tribuna byla umístěna na návsi
před křížem, před hostincem
A. Smělého. Objasňováno tu
bylo rovněž učení komunistické. Ten den se konala Svatojanská pouť a od Honic šlo
procesí družiček s panem farářem ke kapličce, která byla
zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. To bylo také v Čelechovicích poslední procesí k tomuto světci.
  V roce 1961 došlo v Čelechovicích k uzavření místní
jednotřídní školy, která byla
zřízena v roce 1903. V tomto roce měla škola 4 oddělení s celkovým počtem žáků
17, které vyučoval řídící učitel František Pišl. Jeho nejmladší žáci byli Milena Kohoutová, Emílie Vlachová,
Irena Zárubová, Alena Joujová a jediný chlapec Milan Štager. Od 1. září tohoto
roku začali mladší žáci docházet do Kačice a starší žáci
do Stochova.
 Nejvyšší důchod v roce
1971 činil v Čelechovicích
1.871 Kčs a nejnižší 571 Kčs.
Jiří Červenka

strana 10

sport

Stochovské listy 5. května 2022

STOCHOVŠTÍ FOTBALISTÉ V PŘÍPRAVĚ NEZAHÁLELI
Před začátkem jarní části sezóny jsme zrekonstruovali zázemí šaten, a to především
koupelny, které jsme spolufinancovali i s přispěním města Stochov.

V tomto roce nám byla městem přislíbena také finanční částka pro zrekonstruování
toalet, kdy tuto rekonstrukci
chceme realizovat po skončení
jarní sezóny. Po covidové situ-

aci mohl Baník Stochov konečně uspořádat valnou hromadu,
na které došlo k otevřené diskusi mezi členy klubu, kdy valná
hromada odsouhlasila zvýšení
členských příspěvků.
Všechny důležité informace
naleznete na našem facebookovém profilu www.facebook.cz/
banikstochov. Zde pravidelně
zveřejňujeme výsledky utkání,
nadcházející utkání a aktuální
dění v klubu.
Za TJ Baník Stochov
František Štětina

TJ Baník Stochov, z.s.

přivítá
nové hráče
všech kategorií

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

Zrekonstruované koupelny

Mladší a mini přípravka s trenérkou mládeže Kristýnou Štětinovou.

FLORBALISTÉ ZE STOCHOVA

SE STALI MISTRY LIGY

VÍTĚZEM SE STAL

MÍSTNÍ JAKUB SEDLÁČEK
Tenisový klub Stochov, z.s.
uspořádal ve dnech 12.-13.
března 2022 v městské hale ve
Stochově celostátní halový turnaj dorostu pod názvem TECNIFIBRE CUP. Turnaje se zúčastnilo 8 chlapců. Dařilo se
domácím hráčům, kdy byli tři v
semifinále. Z vítězství v turnaji

se radoval Jakub Sedláček (TK
Stochov), když ve finále přehrál
Marka Biseka (TK Slavia Plzeň)
7:5, 6:1. Semifinále: Sedláček J.
– Klusák J. (TK Stochov) 6:0,
6:0. Bisek M. – Kohout J. (TK
Stochov) 6:4, 6:0. Ceny vítězům
předal prezident klubu Roman
Klusák.
- rk -

Finalisté turnaje s prezidentem klubu Romanem Klusákem

V neděli 10. dubna se v místní sportovní hale odehrálo 10.
kolo florbalové PH+SČ ligy
přeboru mužů a domácí Blue
Horses Stochov dvěma vítěznými zápasy potvrdili roli favorita a pojistili si postup a vítězství v celé lize.
První utkání proti SK Raisins Kladno si domácí pohlídali a s přehledem zvítězili 9:3.
Zajímavější utkání viděli diváci odpoledne od 13 hod., když
jako hostující tým nastoupili

IBK Svatý hole Kladno. První
gól si diváci mohli zakřičet již
ve 13. sekundě, když brankáře
hostů propálil domácí Prokop.
Ještě do konce první třetiny stihl vyrovnat kladenský Hloušek
na 1:1 a mohlo se hrát od začátku. Góly pak padaly na každé straně, avšak ani jednomu z
týmů se nepodařilo odskočit do
dvougólového vedení. O rozhodující trefu se tak postaral necelé dvě minuty před koncem
dvougólový Drexler střelou

Stochovští florbalisté – Mistři ligy 2021/2022.

při přesilové hře. Domácí Blue
Horses tak zvítězili 5:4 a mohli
slavit domácí titul.
Poprvé v historii klubu se
stochovskému áčku podařilo
zvítězit ve všech ligových zápasech v sezóně a neztratit tak
ani bod. Hráči děkují své mládeži a všem fanouškům za podporu. Při druhém utkání se jim
podařilo zaplnit téměř celou
sportovní halu a vytvořili tak
nevšední zážitek pro všechny
aktéry na hřišti.
- sp -
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RODÍ SE V ZUŠ STOCHOV BUDOUCÍ OPERNÍ PĚVKYNĚ?

FOTO LIBOR POŠTA

Na Základní umělecké škole Stochov nemají o talentova- jevím v nějakém věhlasném Zpíváš sama, či s nějakým doné děti nouzi. Jedním z velkých talentů je čtrnáctiletá Lucie operním stánku.
provodem?
Batelková z Nového Strašecí, která se věnuje klasickému zpězz Na co si teď v klasickém
Některé hodiny zpěvu „mavu. V dubnu jsem ji v prostorách ZUŠ Stochov položil něko- zpěvu troufáš?
káme“ s Naďou Chrobákovou
lik otázek:
Zatím si troufám jen na ně- samy. To znamená, že zpívám
které barokní árie (především sama, bez hudebního doprovoNo, tak trochu falešně, ale arie antiche), hodně zpívám li- du, poté přijde řada na sezpívázz Slyšel jsem, že umíš krásně zpívat...
i tak si myslím, že mi dala slušKdyž jsem se dostala na kon- ný hudební základ.
zervatoř, tak snad ano.
zz Jak dlouho se věnuješ
zz Dostala ses na konzerva- klasickému zpěvu?
toř a také vyhrála nějaké pěKlasickému zpěvu se věnuvecké soutěže. O jaké soutěže ji osm let. Zpívat jsem začala
se jednalo?
na ZUŠ v Novém Strašecí, ale
Letos jsem uspěla v docela tam jsem se pěvecky moc nevýznamné soutěži Základních posouvala. A tak jsem asi před
uměleckých škol, která je vy- čtyřmi lety přešla na ZUŠ Stohlašována ministerstvem škol- chov, kde se mi věnuje Naděžství. Zvítězila jsem v okresním da Chrobáková. A ta je opravkole a ve své kategorii se stala du úžasná. Ona sama je aktivabsolutní vítězkou, pak jsem ní zpěvačkou se zkušenostmi
Lucie Batelková zpívá za doprovodu korepetitora – Jana Juráně.
zvítězila i v krajském a postou- jak z operního, tak především
pila tak do celostátního kola.
z koncertního vystupování, dové písně v úpravách různých ní s doprovodným nástrojem.
zz Zpívat jsi začala úplně a předala mně již řadu cenných autorů a také umělé písně – toto To pak jdeme pracovat s koresama, nebo Tě ke zpěvu někdo praktických rad.
je dle mé paní učitelky nezbytný petitorem Janem Juráněm, kteod malička vedl, či k němu inzz Zpívat „klasiku“ je straš- základ. Uvidíme, jak se to bude rý mě doprovází na klavír. Ten
spiroval?
ně těžké, natož pro děvče s mým zpěvem vyvíjet dále. hraje opravdu skvěle a moc
Byla to maminka. Když jsem v Tvém věku...
Doufám, že na Konzervatoři mě to s ním baví. Kromě toho
byla ještě malá, tak ona veškeTo asi ano, ale mě to strašně Jana Deyla v Praze mě posu- se všichni zpěváci ZUŠ věnují
rou mojí činnost svým zpěvem baví, a já doufám, že v klasic- nou zase o nějaký stupínek výše. jednou týdně také komornímu
zhudebňovala.
kém zpěvu se budu stále zdozz Jak vůbec, v jakém stylu, zpěvu (ansámblu) pod vedezz A jak maminka zpívala? konalovat a pak se možná ob- probíhá Tvoje výuka zpěvu? ním paní učitelky Chrobákové.

zz Abys Tvůj hlas udržela
v nějaké, řekněme, dobré kondici, tak ho vedle častého zpěvu musíš i šetřit. Jak to děláš?
Ano, pořád nelze jenom
„řvát“, a určitě je dobré hlas
občas pošetřit. Třeba o letních
prázdninách moc nezpívám
a praktikuji jen takové dýchací cvičení, které na můj hlas, či
hlasový rozsah působí, aspoň si
myslím, blahodárně.
zz A jak by se ti líbilo zazpívat si s nějakým orchestrem?
To víte, že by se mi to líbilo.
Cesta k takovému zpěvu může
být i dost obtížná, ale já bych se
po ní ráda vydala.
zz A ráda bys došla třeba až
do Národního divadla?
Ano, to je můj velký sen. Pro
to, abych si ho splnila, jsem již
první krůček udělala – dostala jsem se na konzervatoř. No,
a pak se uvidí...
zz Už jsi zkoušela zpívat
v nějakém cizím jazyce?
Ano, již jsem zpívala nějaké
árie v italštině, a snad se to dalo
i poslouchat. V sólovém i komorním zpěvu také používám
angličtinu.
Libor Pošta

LUCKA BYLA VŽDY VELMI ODHODLANÁ A HLAVNĚ MUZIKÁLNÍ
Na ZUŠ ve Stochově vyučuji sólový a komorní zpěv
dvanáctým rokem, Lucka Batelková přišla ke mně do pěvecké třídy před čtyřmi roky,

Talentovaná Lucka Batelková ve věku, kdy jí maminka
vše zhudebňovala.
tedy ve věku kolem jedenácti
let, kdy už měla za sebou čtyři roky sólového zpěvu v ZUŠ
v Novém Strašecí. Zpěvem ale
byla dotčena už mnohem dříve,
jak sama říká: „Ke zpěvu jsem
přišla díky své mámě, ona byla
jediná, u koho jsem chtěla být
a od mala mi vše zhudebňovala. Zhudebňovala mi úplně
všechno od uspávání po mytí
zoubků, protože jinak jsem

u všeho brečela. Od té doby má
máma říká, že mi dala hudební základ.“
Pamatuji si, že Lucka byla
velmi odhodlaná a muzikální
a že její hlas, byť ještě malinko „zastřený“ a dyšný působil o dost vyzráleji, než běžně
u ostatních dívek v tomto věku.
Rytmus a tempo naopak nebyly Lucčinou silnou stránkou.
Byla jsem pak mírně překvapená, když mi po nějaké době
řekla, že chce zkusit přijímací
zkoušky na konzervatoř. Věděla jsem, že to bude chtít intenzívní přípravu nejen ve zpěvu,
ale i v hudební teorii (nauce).
Lucka k tomu říká: „Od 8.
třídy jsem tedy začala makat
v nauce, ale byl to trochu boj,
přece jen jsem byla mezi nejhoršími, byla jsem vždy ráda
za trojku. V této oblasti jsem se
začala připravovat u paní učitelky Kamily Barochové, která mi velmi pomohla. Ve zpěvu se zlepšuji pořád díky paní
učitelce Naděždě Chrobákové, největší pokrok pod jejím
vedením jsem udělala na začátku deváté třídy, kdy přede
mnou byly přijímací zkoušky
na konzervatoř, které se konají v lednu. Paní učitelka Chrobáková mi věnovala i hodně
svého soukromého času mimo

běžnou výuku, což mě ve zpěvu velmi posunulo dopředu.
Na konzervatoři, kromě zpěvu a nauky, chtějí vidět i naši
hereckou stránku, tudíž jsme
si měli připravit i recitaci básně. Mně s tím velmi pomohla
úžasná osoba, a to paní učitelka
LDO – Lenka Skrovná. A nesmím zapomenout na pana
korepetitora Jana Juráně, který
mě skvěle doprovázel na klavír
a bez nějž by to nebylo ono.“
Jako Lucčin hlasový pedagog bych chtěla tímto poděkovat všem, kteří jí významně
pomohli v přípravách na nelehkou přijímací zkoušku a zároveň velmi ocenit její píli, snahu
a pozitivní myšlení, které Lucka prokázala nejen u přijíma-

cích zkoušek, ale rovněž v soutěži ZUŠ, která je v ČR poměrně významná a je vyhlašována
MŠMT. V ní letos Lucka vybojovala 1. místo v okresním kole,
kde se stala i absolutní vítězkou ve své kategorii, a dále i 1.
místo v krajském kole s postupem do celostátního kola, které se koná na přelomu dubna
a května.
Lucka dodává k jejím soutěžním zkušenostem: „Jako malá
jsem byla asi dvakrát na soutěži
a vždycky jsem prohrála. Od té
doby jsem se bála toho pocitu
zklamání samotné ze sebe. Ale
už nejsem malá a po hodně
dlouhé době jsem šla do soutěže díky paní učitelce Chrobákové. Musím říct, že vše, čím

jsem si prošla kvůli přijímacím
zkouškám, mi velmi pomohlo,
netrpím už takovou trémou
a při zpěvu mohu být konečně
sama sebou. Na soutěžích mě
baví nejvíc to soutěžení a to,
jak už v mysli víš, že jsi vyhrála,
ale potom musíš ještě zabojovat
na tom pódiu. Jsem přesvědčená, že je to hodně o nastavení mysli, není to vždy snadné.
Největším štěstím je podpora rodiny – bez nich bych hudbu nedělala.“
Za možnost zveřejnit tento
článek a také za otištění rozhovoru s Luckou Batelkovou,
bych chtěla velmi poděkovat panu redaktorovi Poštovi
a paní místostarostce Becherové. Naděžda Chrobáková
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PŘED 200 LETY
SE NA STOCHOV Z NEBES
SNESLA ŽIVELNÁ POHROMA

KRESBA LADISLAV OPLT

Toho osudného 26. července 1822, na den sv. Anny ve čtvrt na dvanáct dopoledne, byli Stochovští přesvědčeni, že nastal soudný den. Od čelechovického pomezí až
přes lánské lesy padaly přes čtvrt hodiny kroupy velké jako holubí vejce tak prudce, že veškerou pšenici a téměř všechen ječmen zlikvidovaly. Potlučeny byly také veškeré stromy a rozbito bylo mnoho oken, včetně 20 tabulí v kostele. Nikdo z tehdejších pamětníků takové neštěstí nepamatoval.
- jč -
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STARÉ ZREZAVĚLÉ SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAHRADÍ NOVÉ LED LAMPY
jujícím Stochov s další městskou částí – Stochovem-Slovankou, řekl starosta města Roman
Foršt následující: „Lampy měníme od výjezdu z OD Tesco až
ke kruhovému objezdu Na Slovance, takže jde o poměrně
dlouhý úsek, a nyní se pracuje – pokládají se nové kabely
osvětlení, v horní části tohoto

úseku, na výjezdu ze Stochova.
V celém výše uvedeném úseku
budou instalovány nové LED
lampy. Konkrétně půjde o svítidla Voltana, kterými jsme osadili již řadu stochovských ulic.
Následně, v některém podzimním měsíci, bude v této lokalitě – od OD Tesco až k silničnímu mostu, vysázen nový

souvislý pás zeleně. S firmou P3
Logistic, majitelem velké nové
haly, která se nachází hned vedle, se nám na výsadbu této zeleně podařilo vyjednat příspěvek

ve výši 200 tisíc Kč. Finanční
částku, která je účelově určena
na výsadbu zeleně v této lokalitě, máme v současné době již
na účtu.“
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Staré lampy veřejného osvětlení, které ještě „pamatují“, jak
horničtí úderníci za jejich svitu před nějakým padesáti lety
spěchali na šichtu do nedalekého dolu Nosek, z ulice Osvobození a dále směrem ke Slovance
již pomalu mizí.
K výměně lamp veřejného
osvětlení na úseku silnice, spo-

NAVŠTIVTE S NÁMI BUDOVU OBECNÍHO DOMU
nu a Americký bar. Prohlídku
máme rezervovanou, ale finálně bude potvrzena v polovině
května. Sledujte proto webové stránky knihovny: www.
knihovnastochov.cz. Vstupné
uhradíme přímo v Obecním
domě. Plné vstupné činí 200 Kč
a snížené 170 Kč.
Zájemci se sejdou na vlakovém nádraží Stochov v 9,40
hod. Pojedeme r ychlíkem
ARRIVA do stanice Praha –
Masarykovo nádraží. Jízdenky si zakoupíte ve vlaku u průvodčího. Odtud půjdeme pěšky k Obecnímu domu. Zpět
pojedeme též ARRIVOU s odjezdem v 15,02 hod. z Masarykova nádraží nebo individuál-

ně. Hlaste se, prosím, v knihovně a v případě dotazů kontaktujte, prosím, paní knihovnice Ježilovou nebo Nahodilovou osobně, telefonicky na čísle 312 679 122, či e-mailem
knihovna@stochov.cz, nebo
mě přímo v knihovně 9. června
od 15 do 16 hod. Sledujte webové stránky knihovny.
I když je teprve květen a další noviny vyjdou v měsíci červenci, dovoluji si Vám popřát
jménem Komise pro mládež
a seniory hlavně hodně zdraví,
abychom se mohli hojně setkávat na akcích, kde se budeme
na Vás těšit.
Za Komisi pro mládež a seniory Mgr. Marie Peterková

JAK SI VEDLI STOCHOVŠTÍ ŠACHISTÉ
Konečně se nám podařilo
po všech problémech s covidem odehrát poslední dva zápasy regionální soutěže, a to
čtvrté a páté kolo, které se měly
odehrát v závěru loňského
roku. Ještě před tím jsme hráli deváté kolo, které jsme hráli doma proti družstvu Kralup,
a podařilo se nám zvítězit 3,5
: 1,5, takže držíme stále šesté
místo. Čtvrté kolo jsme sehráli
20. března doma proti hráčům
Kladno Nova C a po vítězství
4 : 1 jsme se vyhoupli na páté
místo. Páté kolo jsme dohrávali
3. dubna v Rakovníku a přesto,
že jsme prohráli 3,5 : 1,5, udrželi jsme se na pátém místě se
ziskem 25 bodů.
S výsledkem jsme celkem
spokojeni, ale doufáme, že příští ročník dopadneme lépe, pro-

tože se nám hlásí noví hráči.
Ještě bych se rád zmínil o velikonočním turnaji, který jsme
odehráli 10. dubna v naší klubovně. Sešlo se nás 9 dospělých
a tři děti. V turnaji zvítězil náš
hráč, Pavel Padevět, který hraje v regionální soutěži na první šachovnici, druhý byl pan
Morávek, který za nás v sou-

těži hostuje, a na třetí místo se
probojoval pan Kabát, náš bývalý dlouholetý hráč, který si
přišel vyzkoušet, jestli šachy
nezapomněl.
Ještě jednou zdravím všechny zájemce o šachy a připomínám, že si můžete přijít zahrát
každou sobotu od 14 hodin.

Robert Tůma

Začátkem dubna zde ještě probíhaly výkopové práce.

KNIHOVNA STOCHOV VÁS ZVE

Dne 11. května pořádáme
s komisí pro mládež a seniory
další „tvoření“. Tentokrát se zaměříme na studenou kuchyni.
Paní Stáňa Freimanová nás naučí připravovat chlebíčky, chuťovky a obložené mísy v kombinaci se studenými saláty. Důležitá je účelnost, musí nejen hezky vypadat, ale i chutnat. Časová náročnost cca 2 hodiny,
vstupné 60 Kč, je nutná rezervace místa. Začátek v 16 hod.
Dne 1. června Vás srdečně
zveme na přednášku „Pro radost a dobrou náladu“. Paní Jarmila Mandžuková nám odleh-

čenou formou nabídne vhodné
postupy, tipy a podněty k nalezení dobré nálady a chuti do života. Ing. Jarmila Mandžuková
je odbornice na moderní gastronomii a zdravou výživu. Napsala 111 knih, které se setkaly s velkým ohlasem. V naší
knihovně Vám můžeme některé její tituly také nabídnout. Setkáme se s ní již potřetí a nutno říct, že její přednášky mají
vysokou úroveň a zároveň jsou
pohlazením po duši. Přednáška
trvá 90 minut a je nutná rezervace místa. Začátek v 17 hod.
Vendula Ježilová

Pátek 6. května v 19 h.
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Premiéra amerického dobrodružného fantasy filmu o profesoru Brumbálovi, který vede neohrožený tým kouzelníků a čarodějek.

Pondělí 9. května v 17 h.
Proměna

Premiéra amerického animovaného filmu je příběhem dívky, která se samovolně
proměňuje v obří červenou pandu.

Středa 11. května v 19 h.
Doktor Strange v mnohovesmíru šílenství

Premiéra amerického akčního dobrodružného mysteriózního filmu otvírá brány
do paralelních světů jako nikdy předtím.

Neděle 15. května v 17 h.
Ušák Chicky a zlokřeček

Premiéra animované dobrodružné komedie Belgie a Francie. Narodil se napůl
jako kuře a napůl jako zajíc. Má to svoje výhody i nevýhody.

Pondělí 16. května v 19 h.
Ženy a život

Hráči šachového klubu Stochov.

KAMARÁDI SE PODÍVALI DO TOBOGU
Jednu celou dubnovou neděli
jsme strávili se 41 dětmi v jedinečném zábavném centru Toboga Zličín. Za jediný den zde
můžete uskutečnit dobrodružnou cestu na planetě FANTASY, kde žijí jen veselí a skotačiví lidé. Společně jsme řádili
na mnoha atrakcích v herně,
která má přes 6 000 m2 – skluzavkách, prolézačkách i trampolínách, poobědvali jsme piz-

zu a přijeli unaveni za svými
odpočatými rodiči. Děkujeme
panu Břízovi, který nás bezpečně a spolehlivě dopravil svým
autobusem až před Tobogu.
Všem se výlet moc líbil, a tak
určitě naplánujeme do konce
školního roku další dobrodružství. Jste zvědaví, kam se tentokrát vydáme?
Zuzana Lochmanová,
Kamarádi

Premiéra české romantické komedie pod heslem: Navzdory dílčím nezdarům hledání štěstí a lásky stále pokračuje.

Čtvrtek 19. května v 19 h.
Promlčeno

Premiéra českého thrilleru odkrývá dávný a téměř zapomenutý zločin. Film otevírá téma promlčených zločinů a trestů.

Úterý 24. května v 19 h.
Láska hory přenáší

Premiéra česko – slovenské komedie. Pokud se hlavním hrdinům může něco pokazit, zaručeně se to pokazí. Bláznivý den, vždy jinýma očima.

Pátek 27. května v 19 h.
Chinaski: Každej ví kulový

Premiéra českého neobvykle otevřeného dokumentu ukazuje pozadí hudebních
úspěchů, ale také depresí a hádek.

Digitální kino Stochov – program na měsíc květen

Na 14. června připravujeme ve spolupráci s Městskou
knihovnou již čtvrtou návštěvu Prahy. Tentokrát bude naším cílem Obecní dům, který
je nádhernou ukázkou secesní
architektury na místě bývalého
Královského dvora. Vyprojektovali Antonín Balšánek a Osvald Polívka.
Tento den budete mít jedinečnou příležitost s odborným
výkladem průvodce zhlédnout
různorodé sály a salony. Během
prohlídky navštívíme Smetanovu síň, Cukrárnu, Slovácký salonek, Salonek Boženy Němcové, Orientální salonek, Grégrův sál, Palackého sál, Riegrův
sál, Sladkovkého sál, Vinár-
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NABÍDKA SLUŽEB – TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, S.R.O.
Platnost od 1. 1. 2022
Ceny vč. DPH

AUTODOPRAVA
Iveco Hydrocont 5t – nosič kontejnerů
Avia MP 16 – plošina
Multicar 1,5 t, Alké 1,3 t
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

Děkujeme všem občanům,
kteří nám pomáhají s jarním úklidem okolo svých domovů.
Pracovní doba Po–Pá 7.00 – 15.30
Více informací na tel..: 722 955 703 Kouba Jan
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JARNÍ MĚSÍCE VE SPORTOVNÍCH

AREÁLECH MĚSTA STOCHOV
Sportovní hala má otevřeno každý den i během svátků
od pondělí do neděle od 10.00
do 22.00. Navštívit můžete posilovnu, kardio – zónu, víceúče-

lovou tělocvičnu, dva squashové kurty, čtyři bowlingové dráhy. Dále si můžete zahrát volejbal, tenis, futsal, florbal či badminton ve velké hale s tribunou.

Posilovna

Sportovní areály města Stochova, kromě sportovní haly,
nabízí návštěvníkům vyzkoušet si skate-park, in-line dráhu, tenis, nohejbal, s dětmi
navštívit dětská hřiště, či si
zarezervovat místo u veřejného ohniště.
V dubnu bylo otevřeno venkovní nohejbalové a volejbalové hřiště, které prošlo po zimních měsících celkovou úpravou. Na recepci SH lze vyzvednout od kurtů klíče a zapůjčit si i sportovní vybavení.
Cena pronájmu nohejbalového
a volejbalového hřiště je 170 Kč
za hodinu a celodenní pronájem je za 700 Kč. Dále můžete
navštívit i hřiště u ZŠ s umělým
trávníkem, jedna hodina pronajmutí vyjde na 200 Kč.

INFORMACE ZE SAMS

zz
Na Radě města Stochov
bylo odsouhlaseno zvyšování
cen za jednotlivá sportoviště
ve Sportovních areálech města Stochov. Ceník bude platný
od 1. 5. 2022. Dále platí možnost využít na sporty kartu
multisport, či platit papírovými sodexo poukázkami v hodnotě do 500 Kč.
zz
Od 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. Balíčky PPL je možné si nechat posílat k nám do sportovní haly

EN 1176 (kačírek) a dosypány
budou v nejbližších dnech také
pískoviště. Hřiště byly vyčištěné a jsou připravené plně k provozu. V dubnu a květnu dojde
k dalším nutným opravám.
zz
Z důvodu opakovaného
zvyšování cen dodavatele plynu byly u nás zvýšeny jeho
ceny. Plynová láhev (2 kg) je
navýšena na cenu 130 Kč za kus
a 10 kg plynová láhev je nyní
za cenu 490 Kč za kus.
zz
Dne 7. a 8. května proběhne 29. Mistroství České republiky v mažoretkovém sportu.
Vstupné je zdarma, tak přijďte
mažoretky podpořit.
zz
Pokud 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.,
Nohejbalové hřiště
vedoucí SAMS

a využít otevírací doby příjmu
a výdeje zásilek (Po – Ne 10.00
– 18.30 hod.) na recepci SH.
zz
Na hřišti pro neregistrované sportovce a na in-line dráze
proběhla oprava sportovního
povrchu, v nevyhovujících místech proběhla zálivka asfaltového povrchu odbornou firmou.
zz
Na dětských hřištích
ve správě Sportovních areálů města Stochov proběhla
po zimních měsících kontrola
herních prvků odbornou firmou, kde případné nedostatky
byly opraveny a některé prvky
obnoveny. Na dětských hřištích
byly dosypány dopadové plochy
dle požadovaných norem ČSN
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OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
9. května 2022

Čelechovice – zastávka

od 17.00 do 18.00

16. května 2022

Slovanka – před obchodem od 13.30 do 13.50
Stochov – Mírové náměstí od 14.00 do 15.50
Honice – zastávka
od 16.00 do 17.00

Očkování bude provádět
MVDr. Václav Fuchs.

Poplatek bude činit: 100 Kč.
K dispozici jsou i kombinované vakcíny,
tablety na odčervení.

OČKOVÁNÍ JE POVINNÉ!!!
Majitelé psů, kteří se nezúčastní
hromadného očkování,
jsou povinni předložit očkovací průkaz
na Městském úřadu ve Stochově,
Informační centrum, paní Skořepová.
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Dům kultury Stochov/14.5. 2022/19 h
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TELEVIZE

INTERNET

až 150 programů

650 Mbit/s

MOBIL

volání od 1,-Kč/min.

S NÁMI
JE I ŠNEK
RAKETOU
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KDY VYJDE

Chtěli bychom tam našeho šneka – až 150 programů,
rychlost 120 a volání od 1,- Kč a tel. kontakt 848 800
www.decroslany.cz
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?
858 mail info@ktcz.eu a www.ktcz.eu
okna@decroslany.cz







OKNA
DVEŘE
VRATA
ROLETY

312 525 978
602 328 704

Příští číslo Stochovských listů vyjde 7. července. Příspěvky do tohoto vydání můžete zasílat e-mailem nebo poštou
do 20. června na adresu
naší redakce nebo odevzdat na městském úřa- red du.
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Prodej zánovních a ojetých vozů v autobazaru

AUTO VELVEX ve Slaném, v Pražské ulici
Ford Focus
Rok výroby: 2021
Najeto: 10 km
Motor: 1.0EcoBoost, benzin
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 0
Nový vůz
Cena: 446 198 Kč bez DPH

Ford Mustang
Rok výroby: 2017
Najeto: 28 000 km
Motor: 5.0Ti-VCT, 310 kW, benzin
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 2
Servisní historie: kompletní, 28tkm
Cena: 809 917 Kč bez DPH

Hyundai i30
Rok výroby: 2018
Najeto: 41 000 km
Motor: 1.4T-GDi103kW, benzin
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Tovární záruka, servisní historie
Cena: 429 900 Kč

Opel Zafira
Rok výroby: 2012
Najeto: 140 000 km
Motor: 1.4Turbo, 103 kW
Původ: Německo
Počet majitelů: 2
Servisní historie: kompletní, 7 míst
Cena: 269 900 Kč

Opel Vivaro
Rok výroby: 2017
Najeto: 105 000 km
Motor: 1.6CDTi, nafta
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Roz. lož. plochy: D 2 300, Š 1 600, V 1 400mm
Cena: 349 900 Kč bez DPH

Hyundai i20
Rok výroby: 2018
Najeto: 25 000 km
Motor: 1.2i, benzin
Původ: Česká republika
Počet majitelů: 1
Serv. hist.: kompletní, tovární záruka
Cena: 249 900 Kč

Ford Tourneo Custom
Rok výroby: 2016
Najeto: 202 000 km
Motor: 2.0TDCi, 125 kW, nafta
Původ: Německo
Počet majitelů: 1
8 míst, nově po servisní prohlídce
Cena: 560 000 Kč

- Prodej vozů
- Výkup vozů
- Financování vozů
- Úrok od 5,9 % 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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DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 326, ISDS: gssb6ug
Web: www.stochov.cz
E-mail: stochov@stochov.cz
Technické služby
E-mail: ts-stochov@seznam.cz
http://tsstochov.webnode.cz/
Policie ČR – OO Stochov
Tel: 974 873 880
Mobil: 702 207 679
Linka tísňového volání: 158
Městská policie
Tel.: 312 651 658
Hasičský záchranný sbor
Tísňová volání: 150
Dům kultury
Tomáš Baroch – vedoucí KZ
Tel.: 312 651 355
E-mail: dk.stochov@seznam.cz
Marie Benešová – předprodej,
rezervace, nabídka pořadů
Tel.: 312 651 355, 724 929 698
kulturastochov@seznam.cz
Městská knihovna Stochov
Vendula Ježilová – vedoucí
knihovny. Tel.: 312 679 122,
E-mail: knihovna@stochov.cz
SAMS Sportovní areály
Tel.: 725 422 146
www.sportstochov.cz
Základní škola, ZUŠ a MŠ
J. Šípka 387, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 273; 312 651 347
E-mail: zsstochov@volny.cz
Základní umělecká škola
J. Šípka 436, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 370, 775 055 872
http://www.zus-stochov.cz/
SŠ služeb a řemesel
J. Šípka 187, 273 03 Stochov
Tel.: 312 651 269, 312 651 397
E-mail: info@ssars.cz

Křížovka

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

VODOROVNĚ: A. Ruská dolní komora parlamentu; dozadu;
sezvat. – B. Začátek tajenky; nebezpečí hor; zkratka Státní arbitráže. – C. Části těla; slovenský krajinný celek; zkr. naší civilní
kontrarozvědky. – D. Mozkový obal; odvety za provinění; části dnů. – E. Belgické sídlo; střed tajenky; skladba pro devět nástrojů. – F. Primátům vlastní; bulharské město; lodní komůrka.
– G. Označení anonyma; potřeba kadeřníka; konec tajenky. –
H. Klouby končetin; ženské jméno; česká řeka.
SVISLE: 1. Zkratka dánské koruny; karetní výraz. – 2. Ruská
řeka; naše vodní nádrž. – 3. Klamání; zkratka hektolitru. – 4. Vojenský odvod; váda. – 5. Zolův román; druh javoru. – 6. Španěl.
vychovatelka dětí; příslovce (pro mne za mne). – 7. Předložka;
sloven. pro; zkr. souhvězdí Plachty (Vela). – 8. Léčivá rostlina;
přírodní červené barvivo. – 9. Strana účetní knihy; iniciály českého básníka; legendární ztracená země. – 10. Posvátný; pohřební
hostina – 11. Provinění; had brejlovec. – 12. Zájmeno; vynálezce
dynamitu. – 13. Popěvek; kvalita půdy. – 14. A to; větná spojka
(nebo). – 15. Vytáhnout meč z pochvy; švédské mužské jméno.
Nápověda: Lint. Mu.
Tajenka z minulé křížovky: Kvapné ženění, dlouhé želení.

Dětský lékař:
MUDr. Vladimír Volf
Tel: 774 803 773

Ale měl jste namalovat hlavu mého manžela a ne, co má v hlavě!

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

Ten chlast už je tak drahej, že mi snad děti umřou hlady!

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