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GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 18. února 2013 oslavila 90. narozeniny paní Libuše
Černá. Popřát k tomuto významnému životnímu jubileu jí
přišly starostka města Ing. Stanislava Fišerová, MPA a paní
Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně
zdraví.
Redakce NMS

ručních prací žáků ZŠ, MŠ a ZUŠ Stochov
v Galerii KD Stochov
na Mírovém náměstí od pondělí 25. března do středy
27. března 2013 od 9,00 hod. do 17,00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Dne 18. února 2013 se uskutečnilo první vítaní občánků v tomto roce. Starostka města Ing. Stanislava Fišerová, MPA, přivítala mezi občánky Města Stochova 1 holčičku a 6 chlapečků (jména uvádíme
se souhlasem rodičů): Adélu Hanzlíkovou, Jakuba Ryse, Matyáše Hricka, Matěje Kuchtu, Dominika
Zelenku, Michala Pince a Ondřeje Filipa.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová (foto J. Houžvic)
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AKCE: Den BADMINTONU
Přijďte si dne 22. března 2013 v čase
od 10:00 do 17:00 hod. vyzkoušet
badminton do Sportovní haly ZDARMA!
K dispozici budou 2 kurty, vybavení vám
v případě potřeby půjčíme.
Již nyní si můžete rezervovat kurty na
www.sportstochov.cz nebo na tel. čísle 312 652 599.
Aby si hru mohlo vyzkoušet co nejvíce zájemců, má každá
dvojice nebo čtveřice možnost hrát max. 60 minut.
Dovolujeme si vás a vaše děti pozvat na
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
KDY: 07. 04. 2013
KDE: Sportovní hala
V KOLIK: 16,00 – 17,30 hod.
PRO DĚTI VE VĚKU: 2-7 let
VSTUP: zdarma
Program:
Celým programem budou provázet dva klauni, kteří dětem předvedou klaunské vystoupení,
maňáskovou pohádku, s dětmi si zazpívají a zatancují a to vše bude doplněno o soutěže, které budou
průběžně vkládány do programu. Nebude chybět ani vyhlášení o nejlepší a nejoriginálnější masku.
Pro všechny děti budou připraveny malé dárečky a nikdo tak neodejde s prázdnou.
Akce bude spojena s charitativní sbírkou potravin na pomoc dětem v Klokánku
(Fond ohrožených dětí). Budeme rádi, když společně s námi podpoříte dobrou věc
a zároveň si užijete odpoledne plné zábavy. Budeme se na vás a vaše děti těšit!
Z důvodu omezené kapacity je nutná předběžná rezervace vstupenek do 31. 03. 2013
na e-mail: michaelanahodilova@stochov.cz. Uveďte prosím vaše jméno, počet dětí a jejich věk.
Na váš e-mail vám následně odešleme upřesňující informace. Děkujeme za pochopení!

ITES spol. s r.o.
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Vážení nájemníci,
v tomto příspěvku bych vás rád seznámil s technickými opatřeními, která naše společnost realizuje v provoze Stochov pro zajištění
bezproblémového fungování zdrojů výroby tepla a distribuční soustavy. Každý zdroj určený k výrobě tepla a připojený do distribuční
soustavy podléhá dle legislativní úpravy povinným kontrolám
a revizím. V případě našich zdrojů ve Stochově se jedná o revize
elektro, kontroly a revize plynových zařízení, revize komínového
tělesa, revize hromosvodů. Dále jsme povinni zajišťovat pravidelné prohlídky a technické ošetření kogeneračních jednotek
a dalších technologických celků v kotelně i jednotlivých domovních předávacích stanicích.
Pro zajištění optimální kvality dodávky tepla a teplé vody je nezbytné provádět úpravu teplonosného média – topné vody,
a to na bázi chemického změkčování. Pokud bychom vodu neměkčili, docházelo by k zanášení a následnému zničení technologie. I přes tato opatření jsou předávací místa ve vašich bytových domech zanesena inkrustem z topné vody a jsme nuceni je minimálně 1x za dva roky chemicky vyčistit. Při práci s chemií je samozřejmostí dodržování zásad ochrany životního prostředí –
v této oblasti naše firma získala certifikát kvality.
Speciální činností, kterou realizujeme ve spolupráci s ČVUT UK Praha je měření a optimalizace účinnosti zdrojů a minimalizace ztrát tepla při distribuci z kotelny ke koncovým odběratelům. Výsledky, které jsme za rok 2012 předali vedení města
Stochov, jsou uspokojivé a výroba a dodávka tepla odpovídá standardům.
I přes uspokojivé výsledky dosahované v oblasti výroby a dodávky tepla se nadále snažíme o optimalizaci těchto činností,
která v konečném důsledku povede k vaší spokojenosti.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu ITES spol. s r.o., Stochov

Základní škola,
Základní umělecká škola
a Mateřská škola, Stochov

ZÁPIS
do MATEŘSKÝCH ŠKOL Stochov
J. Šípka 202 a J. Šípka 347
se koná
v úterý 26. března, ve středu 27. března
a ve čtvrtek 28. března 2013
od 13, 00 hodin do 16, 00 hodin v budově
Základní školy /hlavní budova /
Rodiče předloží rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.
---------------------------------------------------Ve čtvrtek 21. března 2013
od 13, 00 hodin do 16, 00 hodin se uskuteční
v obou mateřských školách
„Den otevřených dveří“.

ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov
Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 proběhl ve 2. pavilonu
ZŠ zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2013/14. Budoucí
prvňáčci přicházeli natěšení, plni očekávání, ale někteří
i s obavami z neznámého prostředí. Děti v doprovodu rodičů, sourozenců či prarodičů,
plnily dílčí úkoly
z přijímacího testu. Poznávaly barvy, geometrické tvary,
orientaci v prostoru a hlavně si povídaly s p. učitelkami,
které posoudily komunikaci a kvalitu řeči. V krátkém
čase nervozita opadla a u dětí zvítězila zvídavost a touha
se předvést.
Na závěr byli budoucí prvňáčci odměněni pamětním
listem a upomínkovými předměty.
Věříme, že se dětem u nás líbilo a těšíme se na ně po
prázdninách.
Do prvních tříd ZŠ bylo zapsáno 21 děvčat a 32 chlapců,
rodiče 6 dětí žádají odklad školní docházky.
Vedení ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov

Stránka 5

RADA MĚSTA STOCHOV

Usnesení z 18. řádného zasedání Zastupitelstva
města Stochov, ze dne 11. února 2013
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* prodej p.p.č. 419/2 o celkové výměře 340m2, k. ú. Stochov, za
cenu 125Kč/m2 tj. celkem 42 500,-Kč, prodej p.p.č. 419/9 o celkové výměře 8m2, k. ú. Stochov, za cenu 125Kč/m2 tj. celkem 1
000,-Kč, prodej p.p.č. 419/7 o celkové výměře 497m2, k. ú. Stochov, za cenu 250Kč/m2 tj. celkem 12 4250,-Kč, prodej p.p.č.
419/8 o celkové výměře 99m2, k. ú. Stochov, za cenu 250Kč/m2
tj. celkem 24 750,-Kč do majetku panu Antonínu Tahymu, Rakovník. Kupující uhradí poměrnou část nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu pro oddělení uvedené části parcely;
* prodej p.p.č. 108/7 o celkové výměře 20m2, k. ú. Honice, za
cenu 150Kč/m2 tj. celkem 3000,-Kč do majetku panu Prof.
MUDr. Janu Betkovi, Praha 6. Kupující uhradí poměrnou část
nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu pro oddělení uvedené části parcely.
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje:
* nabídku firmy Finance Zlín na prodej nekótovaných akcií České spořitelny, a.s. v celkovém počtu 7700 ks za cenu 480,-Kč/1
akcie;
* prodej p.p.č. 108/6 o celkové výměře 22m2, k.ú. Honice, žádnému z přihlášených zájemců;
* prodej p.p.č. 108/1 o celkové výměře 119m2, k.ú. Honice, žádnému z přihlášených zájemců;
* vyhlášení nového záměru na prodej p.p.č. 108/6 o celkové výměře 22m2, k. ú. Honice za cenu 250,-Kč/m2.

Nejdůležitější body z 51. zasedání Rady města
od 21. ledna do 4. února 2013
Rada města po projednání odsouhlasila:
* dokument „Koncepce prevence kriminality Města Stochov na
období 2013 – 2015“, jehož součástí je Plán prevence kriminality
na rok 2013 a současně jmenovala členy komise prevence kriminality při Radě města Stochov a manažera koordinátora prevence
kriminality;
* poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Stochov Honice z
fondu starostky města ve výši 1.500,- Kč, na Dětský karneval,
který se uskuteční dne 17. 2. 2013 v Sokolovně Stochov;

* uzavření dohody o užívání plochy k honebním účelům
mezi městem Stochov a Honebním společenstvem Kačice se
sídlem Kačice;
* zvýšení nájemného u nebytových prostor ve Stochově
o meziroční inflaci v roce 2012 ve výši 3,3%, od 1. 4. 2013;
* nový ceník pronájmu prostor Domu kultury Stochov
z důvodu navýšení základní sazby DPH, s platností od 1. 1.
2013;
* provedení statického posouzení podhledu Kinosálu z důvodu zadávací dokumentace na výběrové řízení snížení
energetické náročnosti budovy čp. 486 Stochov od společnosti MILOTA Kladno, spol. s r. o. za částku 18.150,- Kč
vč. DPH;
* mimořádné rozšíření čerpání sociálního fondu pro rok
2013 o příspěvek 2.000,- Kč pro každého zaměstnance města Stochov na provedení komplexní lékařské prohlídky, který splňuje požadované podmínky;
* příspěvek - dar ve výši 2.000,- Kč společnosti BabyBox
pro odložené děti – STATIM, Praha 10, na zřizování a inovaci babyboxů na území České republiky;
* příspěvek ve výši 5.000,- Kč panu Ing. Pavlu Juříkovi,
Kolín, na vydání knihy, která mapuje historii pražsko-lánské
koněspřežky, která měla vést až do Plzně s tím, že Město
Stochov obdrží dva výtisky publikace zdarma;
* poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Stochov Honice, z fondu starostky města ve výši 2.000,- Kč, na Sokolský
ples, který se uskuteční dne 16. 2. 2013 v Sokolovně Stochov;
* přidělení volných bytů - 1.) 2+1 Stochov, Pionýrů 224/18,
byla vybrána paní Darina Bodnarová, Stochov, 2.) 2+1 Stochov, Zborovská 268/23, byla vybrána paní Petra Tomsová,
Lány, 3.) 2+1 Stochov, J. Šípka 369/17, byl vybrán pan
Trinh Ngoc Lan, Velvary, 4.) 1+1 Stochov, U stadionu
378/24, byl vybrán pan Jaromír Meško, Přeštice, 5.) 2+1
Stochov, S. K. Neumanna 379/36, byl vybrán pan Roman
Rejna, Stochov.
Rada města po projednání neodsouhlasila:
* návrh Občanského sdružení Lungta, Praha 1, na připojení
se Městského úřadu ve Stochově ke kampani „Vlajka pro
Tibet“.
Připravil Jan Houžvic

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
3/2013 bylo vydáno ve Stochově dne 6.3. 2013. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E
13398. Vydavatel: Město Stochov, J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923.
Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního či sportovního spolku nebo jiné
organizace? Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky.
Děkujeme.
Redakční rada: Daniela Lišková tel.: 312 651 243 email:stochov@stochov.cz,
Jan Houžvic tel.: 731 060 115 e-mail: jahou@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277
e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 651 355 e-mail: kultura@stochov.cz.
Odpovědná redaktorka Bc. Daniela Lišková. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě
na e-mailové adrese kteréhokoliv redaktora nebo písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme,
aby jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel. číslo).
Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost nelze dohledat. Termín uzávěrky je
stanoven na 25. den každého měsíce, do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci. Příspěvky doručené po uzávěrce budou
zveřejněny v následujícím čísle.

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR 2013
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Šaman (Karel Sedlák), Patys (Petr Paták) a náš celý kolektiv - vás v letošním roce opět zvou na letní tábor
v rekreačním zařízení KLETEČNÁ. Vedení tábora jsou PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Vážení rodiče,
vaše dítě rádi zařadíme do tábora, který se opět letos koná v rekreačním středisku
KLETEČNÁ u Humpolce. Středisko je umístěno v oblasti Českomoravské vrchoviny v blízkosti tří přehradních nádrží. Areál je uprostřed lesů, součástí obce
Kletečná u Humpolce. O děti se bude starat osvědčený kolektiv mladých, ale zkušených vedoucích. Ubytování je pro malé děti zajištěno v pokojích v hlavní budově
(WC a sprchy jsou jejich součástí), pro ostatní starší účastníky v bungalovech (WC
a umývárka součástí bungalovu) a chatkách (WC a sprchy mimo objekt). Zařazení
do družin, dále výběr, kde chtějí vaše děti
spát, necháváme pouze a jen na jejich rozhodnutí. Naší snahou je dělat vše proto, aby
byly vaše děti co nejvíce spokojené. Náš tábor je svojí náplní velice vhodný pro aktivní
děti ve všech oblastech (sport, tvořivost a intelekt). U nás se každý při CTH baví podle
momentálního zájmu a chuti. K dispozici jsou hřiště, bazén 30x30m se skluzavkou, kulturní místnosti. V okolí střediska je mnoho zajímavých míst na výlety, která jsou, stejně
jako celý areál, situována mimo povodňovou zónu. Našeho tábora se mohou zúčastnit
děti od 6 let do 17 let.
Námětem letošní celotáborové hry je období
VELKÉ ZLATÉ HOREČKY, KTERÁ VYPUKLA NA ALJAŠCE V LETECH 1896 AŽ 1898
Každý den bude jako CTH (celotáborová hra) připraven soubor her zaměřených na pohyb, manuální zručnost,
nebo rozvíjení intelektu. Každé dítě si tak bude moci podle momentální nálady a svých schopností vybírat program,
který ho bude v daný den bavit a o který bude mít zájem.
U nás by se žádné dítě, které se chce a umí bavit, nudit nemělo!!!!!!!
Na příjezd dětí se těší náš osvědčený kolektiv.Vše si je možno prohlédnout na našich internetových
stránkách, včetně stažení přihlášek na
www.samani.name
Termín: 29.6 (sobota) – 13.7. 2013 (sobota) Cena : 5 000 Kč
Kontakt: Mgr. Petr Paták, telefon: 723359494, e-mail – pp.ucitel@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu a Komisy pro mládež a seniory za blahopřání a dárek k mým 70. narozeninám.
Stanislav Černý
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu
Stochov za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Libuše Janejová
Děkuji za přání k mým narozeninám.
Bedřich Hrabák
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu
Stochov za blahopřání k narozeninám. Také děkuji všem přátelům
a především rodině za milé blahopřání a dárky k narozeninám.
Jar. Frolík

VZPOMÍNKA
Dne 15. 3. vzpomeneme pátého výročí, kdy nás
opustil manžel, tatínek, dědeček, kamarád p. Miroslav
Klail. Prosíme o tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina
28. 3. uplyne 7 let, kdy nás opustil milý tatínek, tchán a děda František Paták.
Vzpomíná syn František, Lenka a kluci

Odešlas tiše, jako když hvězda padá, zůstala bolest, která neuvadá, utichly kroky, umukl hlas, ale Tvůj život a
obraz zůstane v nás. Dne 2. 2. uplynulo 7 roků, kdy nás
opustila naše maminka, babička, prababička a manželka, paní Luděnka Novotná ze Stochova.
Stále vzpomínají manžel František,
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata
Dne 5. dubna uplynou tři roky, co nás navždy opustila
naše maminka Alena Majerčíková. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami

24. března uplyne 5 let od chvíle, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dědeček Josef Nedvídek.
Vzpomínáme všichni
Dne 21. 3. 2013 uplynuly 2 roky, co nás navždy opustil pan Karel Svoboda. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Lenka Svobodová
PŘÁNÍ
MO KSČM ve Stochově přeje všem ženám k Mezinárodnímu dni žen pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu
a mnoho osobních i pracovních úspěchů!
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REKLAMY - INZERÁTY

NOVĚ OTEVŘENO
Rybářské potřeby BM
ul. Osvobození 61,
Stochov
Otevřeno denně od 9:00 – 17:00
Kontakt: 777625079, 777533750
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364,
273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce,
montáž střešních oken
a světlovodů.

v bazénu Tuchlovice
Středa 20,00 hod. - 21,00 hod.
Čtvrtek 18,00 hod. - 19,00 hod.
Sobota 19,00 hod. - 20,00 hod.
Bližší informace a objednávky
na tel.: 776 202 138
Web: www.aquarobic.cz

Tel.: 603 109 219,
605 858 983
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme





Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
 Regulace ekvitermní, prostorové domácí telefony
a videotelefony
 Zabezpečovací systémy
objektů
 Revize

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail:bekivo@volny.cz

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně
lakování
Auto-elektrika – prodej
baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis
pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)

HASIČI STOCHOV
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V měsíci lednu zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru
ze stanice Stochov u 15 událostí, z toho u 6 dopravních nehod, 2 záchran
osob, 4 požárů, 2 technické pomoci - otevření uzavřených prostor a 1 požární asistence. Dne 8.1.2013 byla ohlášena na operační a informační
středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje dopravní
nehoda osobního automobilu s vyproštěním osob na silnici I/6 Praha Karlovy Vary ke křižovatce Bucek. Na místo byla vyslána jednotka HZS
Stochov s CAS 24 Scania 4x4. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu Mercedes Vito, které čelně narazilo do stromu. Na místě současně
s jednotkou Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Mimo vozidlo
se nacházela jedna zraněná osoba s těžkými zraněními na dolních končetinách, ve vozidle jedna zaklíněná osoba při vědomí, s otevřenou zlomeninou stehenní kosti. Jednotka provedla vyproštění zraněné osoby pomocí
hydraulického vyprošťovacího zařízení, během kterého probíhalo ošetření ve spolupráci se ZZS. Osoba mimo vozidlo byla po
ošetření naložena do vakuových nosítek a transportována do vozidla ZZS. K obci Řevničov usedl vrtulník Letecké záchranné
služby, čímž byl obousměrně zastaven provoz na komunikaci. Osoba z vozidla byla transportována složkami IZS ve vakuových
nosítkách do vozidla ZZS, odkud byla dále převezena do nemocnice v Praze Motole. Jednotka byla požádána o přeložení zraněného řidiče do vrtulníku LZS. Po sbalení technických prostředků se jednotka odebrala k vrtulníku, kde byl po stabilizování zraněné osoby proveden transport. Po odletu LZS do Ústřední vojenské nemocnice v Praze se jednotka vrátila zpět k místu DN,
kde provedla závěrečný průzkum. Na místě zásahu se nacházeli blízcí známí, kteří byli svědky dopravní nehody a následně
i příbuzní zraněných. Na místě byla poskytnuta příslušníkem HZS intervenční péče. Po ukončení záchranných a likvidačních
prací se jednotka vrátila zpět na stanici. Příčina dopravní nehody je v šetření PČR.
Dne 29.1.2013 byla jednotka HZS Stochov vyslána k záchraně po pádu muže ve sklepě do obce Stochov - Čelechovice.
Po příjezdu na místo zásahu se jednotka vybavila ambuvakem, křísícím přístrojem, výbavou k první pomoci a provedla průzkum sklepa, kde našla muže v uličce v bezvědomí s tržnou ránou na hlavě, ze které krvácel. Příslušníky zjištěn nehmatný puls na krkavici a zástava dechu. Po odhalení hrudníku příslušníci započali nepřímou srdeční masáž doplněnou o dodávku vzduchu z ambuvaku. Po příjezdu ZZS byl zraněný připojen na monitoring srdeční činnosti. Jednotka dále pokračovala v
resuscitaci.
Po příjezdu lékaře byly zraněnému poskytnuty medikamenty a průběžně
byla resuscitace střídána s oživováním pomocí defibrilátoru. Přibližně po
40 - 45 minutách byla resuscitace na základě rozhodnutí lékaře ukončena a
u muže byl konstatován exitus. Na místě během zásahu byli manželka
a syn pozůstalého, kterým byla příslušníkem poskytnuta intervenční péče.
Vypracoval: Bc. Martin Vondra, HZS stanice Stochov
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