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Nejdůležitější body:
> Bytový fond
> Rozhovor s Petrou
Janů

MO ČSSD STOCHOV VÁS ZVE KE DNI DĚTÍ NA BEZPLATNÉ PROMÍTÁNÍ
DO KINA STOCHOV V SOBOTU 1. ČERVNA 2013 OD 16,00 HODIN
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SRDEČNĚ VÁS ZVE ZA ORGANIZACI PŘEDSEDKYNĚ Mgr. Miloslava Becherová
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BYTOVÝ FOND
Slevy z nájemného jsou platné od
1.7.2013 do 30.6.2014.

Vážení občané,

A jaký je plán SBF na letošní
rok? V prosincových novinách,
kdo je četl, jsem se o plánu na rok
2013 zmiňovala, tak nyní ještě
krátké připomenutí.

chtěla bych vám opět poskytnout pár
informací, co je nového v našem ,,okénku – nahlédnutí do bytového fondu“.

Dokončíme především výměnu
plastových oken na všech zbývajících domech ve vlastnictví
města.

Mnozí z vás se ptají, zda se bude
zvyšovat nájemné. Mám pro vás
potěšující informaci.

Bude se samozřejmě pokračovat
v pravidelných údržbách, opravách, které pouhopouhým okem
nezahlédnete, jako je: výměna
ležáků, stoupaček, vodoměrů, atd.
a dokončíme ještě digitalizaci společných antén na domech, kde
není kabelová televize.

NÁJEMNÉ, v bytových domech
ve vlastnictví města Stochova, NEZVYŠUJEME. Rada města na svém
zasedání dne 18.3.2013 po projednání schválila, opět, slevy na nájemném
u bytů v majetku Města Stochova,
s účinností od 1.7.2013.

Vážení, jelikož byla tato zima velice dlouhá a nyní nastává jedno

z nejkrásnějších období,
měsíc - květen, říká se máj,
nejen lásky čas, ale i čas
procházek, výletů, snad
slunce a dobré pohody.
Udělejte si také pro sebe
čas, projděte se naším městem a zjistíte, jak je krásné
v té zá p la vě ja rní
zeleně, jak nám svítí nové
fasády, na již 11 zateplených domech. A proto nedopusťme, aby docházelo
k ničení nejen nových fasád, ale i veškerého majetku města. Vždyť zde všichni
žijeme a přejeme si, aby
nově vybudované věci, sloužili dlouho všem.
Mgr. Miloslava Becherová místostarostka města
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ROZHOVOR S PETROU JANŮ
* Existuje někdo (a dosud
se tomu ještě nestalo),
s kým byste si ráda zazpívala duet?
Spíš bych přivítala, kdyby
takový Petr Janda přišel
s nějakým dalším dílkem,
jako byla písnička Jedeme
dál…

Nejlépe mi je na
chalupě v jižních
Čechách. Tam jsem
uprostřed přírody
nejraději, relaxuji
a také nejlépe
dobíjím baterky…
A velkou radost mi
udělal i můj nový
byt, dokončený
před pár týdny,
takže i tam jsem
teď moc ráda
a každým dnem se
snažím
jej
vylepšovat.

*V úterý 16.dubna 2013
jste vystoupila ve Stochově. Koncert, který jste nabídla, se dočkal velkých
ovací. Byla jste spokojená?
Samozřejmě. Program
připravený Petrem Salavou
se dočkal sedmnácté reprízy a já vím, že se mé největší hity vždy očekávají. A
jsem ráda, že všechno
fungovalo, jak mělo a divákům moc děkuji.
* Kdo Vás konkrétně přivedl ke zpívání? Zpívala jste
už jako malá holka?
Ke zpívání mne už jako
malou holku přivedla babička Boženka a jsem jí za
to vděčná.
* Na scénu populární hudby jste vstoupila účastí na
festivalu Mladá píseň
v Jihlavě. Jak na tuto dobu
vzpomínáte?
Bylo to v roce 1972 a připadá mi to jako včera. Byla
to velmi dobrá zkušenost a
výborné nakročení do neklidných vln pop music.
* V začátcích své hudební
kariéry jste se stylizovala
do role rockerky. Co bylo

tím hlavním impulsem
k tomu, abyste přešla na
scénu populární hudby?
Rockových písniček se
nezříkám ani dnes a můj
současný koncertní program, jak jste slyšeli, zahrnuje právě i skladby
z rockové éry. Z rockových
kapel jsem neodešla
z nějakého vážného důvodu. Chtěla jsem jen zkusit
něco jiného.
* Kdo během Vaší kariéry
nejvíce ovlivňoval Vaši
image, líčení a oblékání?
Většinou jsem se starala
o sebe sama. Image, líčení, oblékání, to není úplně
smyl mého života. Ale nechám si občas poradit,
třeba od Beaty Rajské.
* Nazpívala jste spousty
a spousty písní, z nichž se
některé staly obrovskými
hity. Když se zamyslíte,
jaká je ovšem ta Vaše největší srdcovka?
Písnička Už nejsem volná,
na tu také vždycky čekají
moji fanoušci a vzhledem
k období, které mám teď za
sebou určitě i muzikálový
hit Memory…

* Loňský rok pro Vás musel být po pracovní stránce
velmi náročný. U příležitosti svých kulatin a čtyřiceti let na profesionální
hudební scéně jste vydala
zlatou kolekci svých 60
hitů Má pouť, své významné životní jubileum jste
také oslavila na podzimním
narozeninovém turné…
Dáváte si pro letošní rok
oddech?
Kdepak. Můj pracovní kalendář je stále plný a na
podzim bych měla absolvovat i speciální turné
spolu s Evou Pilarovou.
* V předchozích letech jste
se více soustředila na muzikály. Na jakou roli, jež
jste si měla možnost zahrát, vzpomínáte nejraději?
Na roli Paní Thenardierové
v Bídnících nebo
na Královnu Annu Rakouskou v Mušketýrech…
* Co děláte, když zrovna
nepracujete? Relaxujete,
nebo dáváte přednost aktivnímu odpočinku?
Nejlépe mi je na chalupě
v jižních Čechách. Tam
jsem uprostřed přírody
nejraději, relaxuji a také
nejlépe dobíjím baterky…
A velkou radost mi udělal i
můj nový byt, dokončený
před pár týdny, takže i tam
jsem teď moc ráda a každým dnem se snažím jej
vylepšovat.

Petry Janů se ptal Tomáš
Baroch

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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Z ŘÁDKŮ MĚSTSKÉ POLICIE STOCHOV
ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM
Městská policie Stochov ve spolupráci s OO PČR Stochov a T. J. Sokol Stochov - Honice
v březnu otevřela kurz sebeobrany pro ženy a dívky, kde náplní tohoto kurzu je připravit ženy
a dívky na řešení krizových situací, které mohou nastat v běžném životě (fyzické napadení, loupež, první pomoc). Důležitou částí výuky je prevence, aby účastnice rozpoznaly znaky nebezpečí
a včas reagovaly na danou situaci. Je kladen velký důraz na předcházení fyzické konfrontaci
s agresivní osobou, ale pokud
se téhle situaci nejde vyhnout,
učí se ženy a dívky co nejefektivněji bránit se proti napadaní
a chránily si tak to nejcennější,
a to své zdraví a svůj život.
Bude stále platit, že připravená žena má větší šanci ubránit se
útoku, než žena zcela nepřipravená. Celý kurz, který trvá
v délce dvaceti hodin využívá 13 žen a dívek ze Stochova
a okolí a je zcela zdarma. Cílem kurzu není naučit ženy a dívky klikovat nebo dělat dřepy, ale vyhnout se fyzickému napadení nebo se účinně fyzickému napadení bránit.
Vedoucí kurzu sebeobrany str. Skůra Martin

Očkování psů proti vzteklině
KDY?

V KOLIK?

20. května 2013, pondělí
22. května 2013, středa

od 17:00 do 18:00

KDE?
Čelechovice - čekárna

od 13:00 do 13:50

Slovanka – park

od 14:00 do 15:50

Stochov – náměstí

od 16:00 do 17:00

Honice – u prodejny

Očkování bude provádět MVDr. Václav Fuchs. Poplatek bude činit: 80,- 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, 3. patro,
podatelna, slečna Pokorná.
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ITES spol. s r.o.
Vážení

nájemníci,

letošní zima, byť se
nevyznačovala
extrémně
mrazivým
počasím,
skutečně
prověřila funkčnost
a provozuschopnost
topné soustavy. Celodenní mrazy panující
ještě v měsíci březnu,
znemožňovaly nastavení útlumových programů, které by garantovaly úsporu tepla.
Během měsíce dubna, resp. od jeho poloviny, přecházíme na
úsporné
programy
vytápění, které spočívají v omezování dodávky v závislosƟ na
venkovních teplotách
a v nočních útlumech.
Předpokládáme, že
v tomto režimu budeme topnou soustavu
provozovat do konce

topné
sezóny.
Ihned po skončení
topné
sezóny
2012/2013 zahájíme
plánované
opravy
a údržbu topné soustavy a zdrojů, které
není možno provádět
během sezóny, protože to s sebou nese
nezbytné
odstávky
dodávek tepla a teplé
vody. Nejprve jsme
zahájili chemické čištění výměníků tepla v
jednotlivých domech
(o odstávkách budete
informováni vývěskou), dále budeme
pokračovat údržbou
zdrojů a potrubí.
V letošním roce budou práce probíhat
hlavně v kotelnách
a nebudete tedy
omezováni hlukem
a nepořádkem, jako
při likvidaci bývalých
uhelných
kotelen
v loňském roce. Jako hlavní a nejroz-

sáhlejší opravy bych
uvedl instalaci regulačních klapek odvodu spalin u jednotlivých plynových kotlů
na kotelně PK1. Tento zásah zajisơ maximální využiơ tepla
spalin, které dosud
bez užitku unikalo.
Druhou větší akcí bude instalace řídících
prvků pro obsluhu
mechanismu
uhelných kotlů v uhelné
kotelně K353. Tato
instalace umožní plynulý posun roštů
a ơm i opƟmalizaci
využiơ spalného tepla
z hořícího uhlí. Kromě
těchto větších akcí
bude probíhat běžná
údržba systému za
účelem jeho přípravy
na novou topnou sezónu.
L. Foubík

Společnost ITES
spol. s r.o. během
měsíce dubna,
resp. od jeho
poloviny, přechází
na úsporné
programy
vytápění, které
spočívají v
omezování
dodávky
v závislosƟ na
venkovních
teplotách
a v nočních
útlumech.

vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.
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SLADKÁ TURISTICKÁ VYCHÁZKA
Zima se dlouho nechtěla
vzdát své nadvlády a studené, sněhové počasí do přírody moc lidí nepřilákalo. Věřme, že se vše v dobré obrátí,
sluníčko opět bude hřát a na
turistických cestách a pěšinách bude opět živo a veselo. Klub českých turistů Stochov zahájil turistickou sezónu v dubnu pochodem Do
křivoklátských lesů a ve
spolupráci se Sokolem Stochov-Honice přespolním
během O krušovický soudek.
Na 4. května 2013 připravil
turistický pochod Krušovický
vejšlap.

kávě, zákuscích, vínu, alkoholických, ale i nealko nápojích, zmrzlině různých druhů
apod. Při této příležitosti
připravíme společně na sobotu 18.května 2013 sladkou
turistickou vycházku, jak pro
občany Stochova, tak občany Nového Strašecí. Ten,
kdo se dostaví mezi 8.00 až
9.00 hod. na start, jak v provozovně ve Stochově, Mírové náměstí 260, tak v provozovně v Novém Strašecí,
Tyršovo náměstí 60, obdrží
cukrářskou vandrkartu, kterou si nechá orazítkovat a
bude se moci vydat na trasu.

V měsíci květnu připravil
KČT Stochov ještě jednu
akci. Po dohodě s vedením
cukrárny Bambuča kafe bylo
rozhodnuto uspořádat turistickou vycházku z BAMBUČI
do BAMBUČI. Cukrárna
rozšířila posezení v provozovně v Novém Strašecí,
kde v pěkném prostředí si
můžete pochutnat na dobré

Trasa A –
5 km: Bambuča kafe Stochov, kaplička
v Konopase, Bambuča kafe
Nové Strašecí.
Trasa B – 5,5 km:Bambuča
kafe Nové Strašecí, U křížku, Rynholec u rybníka,
garáže Stochov, Bambuča
kafe Stochov.
Trasa C 5 km: Bambuča kafe Nové Strašecí,

PODĚKOVÁNÍ

U křížku, Nativel, Bambuča
kafe Stochov.
Trasa D – 10,5 km:Jen pro ty,
kteří se budou cítit málo unavení, mohou absolvovat obě
trasy A a B, a to jak ze Stochova přes Nové Strašecí na
Stochov, tak z Nového Strašecí přes Stochov zpět do
Nového Strašecí. Orientační
mapka tras pochodu bude
k nahlédnutí na startu jak
ve Stochově, tak v Novém
Strašecí.
A co za to: Kromě příjemné
vycházky na zdravém vzduchu, obdrží každý účastník,
který se prokáže orazítkovanou cukrářskou vandrkartou
dvěma razítky, start a cíl,
sladkou odměnu a příjemné
posezení v cukrárně Bambuča kafé. Startovné 0 Kč.
Pojďte s námi do přírody.
Na vaši účast se těší Bambuča kafe a KČT Stochov.
V. Čížek

Děkuji Městskému úřadu
Stochov a p. Stáně
Freimanové za dárek
a přání k 80. narozeninám
p. Berty Bažantové.
Děkuji paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové za
blahopřání k narozeninám.
Květa Pavlisová
Děkuji Městskému úřadu
Stochov, paní starostce
Ing. S. Fišerové a Komisi
pro mládež a seniory za
milé blahopřání k mým
83. narozeninám.
Miloslav Málek
Děkuji městskému úřadu
a výboru KSČM ve Stochově za milá přání a dárky
k mým narozeninám.
František Vašíček

Vážení spoluobčané,
Dne 11.5.2013 od 8:00 do
13:00
bude
uskutečněn
v areálu Technických služeb
Stochov, s.r.o. v Honicích
sběr nebezpečného odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří: syntetické barvy,
laky, syntetická ředidla, mořidla, autobaterie, oleje,
tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty,
kyseliny, louhy, lepidla, pryskyřice, těkavé látky,
fotochemikálie, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.

Děkujeme vám,
že třídíte odpad.
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VÝBĚR STOCHOVSKÉHO SÍDLIŠTĚ
Když jsem před časem přislíbil, že občas přispěji do našeho časopisu pojednáním, vztahujícím se k historii města, domníval jsem se původně, že si vyberu nějaké téma ze vzdálenější historie města a pokusím se je, tu více, tu méně čtivou formou přiblížit čtenáři. A když jsem nyní
přemýšlel o prvním tématu, náhle jsem si uvědomil, že se na mne občané sice občas obracejí s dotazy na starší historii, ale překvapivě
je mnohem častěji zajímá historie zcela nedávná. Především výstavba sídliště, kdy byly dokončeny ty které objekty a tak podobně. A ačkoliv
bydlím v tomto městě už od útlého věku, musel jsem při hledání odpovědi zalistovat v kronice, protože jsem si ani já už určitá data nepamatoval. Zajímavé. Pamatuji si zpaměti data prvních zmínek o obci, data prodeje Martinicům a bůhvíco ještě, ale události, jejichž jsem byl účastníkem nebo pamětníkem, jakoby se mi z hlavy vypařily. Ne samozřejmě doslova, ale nebyl jsem schopen určit datum přesně. Vždycky jen tak
přibližně. A bylo rozhodnuto. Zkusím čtenářům přiblížit výstavbu sídliště! Těm starším možná osvěžím paměť (a sám sobě pochopitelně také),
ti mladší, pokud je to bude zajímat, se docela určitě dozví něco nového, zvláště pak ti občané, kteří se do našeho města nastěhovali až po
dokončení výstavby sídliště nebo teprve docela nedávno. Tak do toho.
Když skončila v roce 1945 válka, byl Stochov svým charakterem zemědělskou obcí s pouhými pěti sty třiceti dvěma obyvateli. Honice
a Čelechovice byly tehdy ještě samostatnými obcemi a na místě, kde se dnešní sídliště nalézá, se rozkládala pole a louky stochovských
a honických sedláků. Obyvatelstvo ale už tak úplně zemědělské nebylo, spousta chlapů pracovala na okolních šachtách, hodně jich dojíždělo
za prací do kladenské Poldovky. Nejvíc místních havířů fáralo na rynholeckém dole Anna, v sousedních Tuchlovicích se připravoval na těžbu
uhlí důl Jaroslav. A protože oba doly (spíš tedy jejich zaměstnanci) sehrály v poválečné výstavbě města nemalou roli, neuškodí si alespoň
stručně připomenout jejich historii.
Začněme tím starším. Annou. Jeho historie neodmyslitelně souvisí i se sousedním dolem Laura. Právě Lauru (tehdy ještě pod jménem
Beattie II) začalo v lednu 1875 hloubit 150 pracovníků společnosti Anglicko-české kamenouhelné těžařstvo, v roce 1877 dospěli do hloubky
72 metry a nejspíš pro silné proudy vody jámu opustili a nechali jí zatopenou. Teprve v roce 1903 umožnil technický pokrok vodu vyčerpat
a následně se v dole se začalo z hloubky 158 m těžit. Tehdy byl také přejmenován na Lauru. V roce 1909 se po pečlivém geologickém průzkumu začala hloubit nová jáma Anna pod svahem se Stochovem a 26. července 1911 zde byla zahájena těžba. Tehdy to byl s nárazištěm
v hloubce 272 m nejhlubší a nejrozsáhlejší důl v okrese. V letech 1918-1920 byla na dole vybudována elektrárna, která v době své největší
výkonnosti (po roce 1938) zaměstnávala kolem 150 osob a dodávala elektřinu i na Stochov a do Honic. V roce 1924 byla společnost přejmenována na Anglicko-českou kamenouhelnou akciovou společnost, v roce 1938 přešla prodejem pod kladenskou Poldovku a v roce 1940 změnila svůj název na Lánsko-rakovnickou kamenouhelnou akciovou společnost.
V říjnu 1945 byla společnost znárodněna, v roce 1946 byl důl přejmenován na
Laušman I (Laura na Laušman II), v listopadu 1949 se důl vrátil ke svému původnímu názvu Anna (Laura Anna II), což téměř jistě souviselo s tím, že bývalý
sociálnědemokratický politik Bohumil Laušman, po němž byla šachta pojmenována (v roce 1946 byl ministrem průmyslu), v roce 1949 emigroval do Jugoslávie. V prosinci 1951 byl důl přejmenován na důl Československé armády a toto
jméno už mu vydrželo až do ukončení těžby v roce 1965. Areál dolu, zvláště
halda a komíny elektrárny, byl po celá léta neodmyslitelnou kulisou zdejší krajiny, jak si ji starší usedlíci jistě pamatují a jak to také moc pěkně zachytil v roce
1949 Kamil Lhoták. Na obrázku je vidět i železniční vlečka ze stochovského
nádraží, která byla právě v tomto úseku vybudována na tělese bývalé koněspřežní dráhy.
Karel Beran

PŘÍSPĚVEK OD ČTENÁŘE
Slyšel jsem, říká se, prý…….
Prý každý muž dovede znamenitě dvě
věci: je vynikající milovník a je skvělý řidič.
S přibývajícími léty se kvalita milování snižuje, muž to sice nese těžce, ale přežije.
Horší ranou pro sebevědomí je prý situace,
kdy muž už nesmí, nemůže, nechce, na
slovesu nezáleží, řídit auto.
Jsem stále ještě dobrým řidičem. A jako
takový jsem v minulých dnech měřil hloubku dezénu u letních pneumatik na rezervních discích, které jsem s příchodem jara
hodlal namontovat na naše auto. Naměřené hodnoty nebyly povzbudivé. Přemýšlel
jsem, zda ježdění bude bezpečné a hlavně,
zda se nevystavím riziku, že mi někdo bude
chtít pomáhat nebo mě dokonce chránit
tím, že mi napaří pokutu za sjeté gumy.
Prohlédl jsem stránky na internetu, informativně navštívil dva pneuservisy, a protože se mi výše možných nákladů nelíbila,

přemýšlel jsem, co dělat. Pak mě napadlo:
Vždyť jsem už na minulém autě měl protektory,
a ty mi sloužily až do roztrhání auta, co když ten
pokus zopakuji.
Znovu jsem se ponořil do stránek internetu,
našel výrobce, zjistil, že finanční rozdíl je víc
než hmatatelný, za sadu ušetřím několik tisíc,
že musím za dopravu 4 pneu zaplatit 30,-Kč
a že zásilku dostanu za 2 dny.
Ale. Volá mi přítel, aby se pochlubil, že byl na
technické prohlídce se svým kabrioletem a ten
obstál „bez ztráty květinky“. Pro mladou generaci - to byla oblíbená televizní soutěž. Povídáme,
povídáme a já se zmíním, že měním letní gumy.
Jakou sis koupil značku, ptá se přítel. Ha, běda.
On o kabrioletu a já o protektorech. Co mám
odpovědět. Mám přiznat barvu nebo ležérně
zalhat, že Michelin, Good Year? Ani Barum se
mi v té chvíli nezdál dostatečně na úrovni. Chvíli
blábolím a pak v jakémsi zkratu vyhrknu: Koupil

jsem protektory. Na druhé straně telefonu nastalo dlouhé mlčení. Zřejmě se
můj přítel vzpamatovával ze šoku.
Kupodivu ho asi nezajímalo, zda protektory vyrobil servis v Praze nebo ve
Slušovicích. Trapnou výmluvou ukončil rozhovor.
Nyní se dostávám k meritu věci.
Máme na Slovance pneuservis. Události dále pokračovaly strhujícím tempem. Zajel jsem tam a za půl hodiny
jsem odjel na nových gumách. Navíc
mám dobrý pocit, že podporuji místní
provozovny. Mimochodem. Druhý den
jsem jel do Rakovníka. Tam vede
silnice jak z doby první republiky.
Hladká, bez jediné výtluky. Jedu
a říkám si, co je na té jízdě zvláštního? Už to mám. Ty nové protektory
jsou absolutně nehlučné.
Jan Dáňa
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2013
Ve dnech 30. října – 3. listopadu 2013 se bude v Domě kultury ve Stochově již po šestnácté konat divadelní festival "Stochovská Thálie 2013“.
Každoročně ho pořádá Kulturní zařízení města Stochov ve spolupráci
s Divadlem LUNA Stochov. Oslovila jsem dva hlavní organizační představitele festivalu, Tomáše Barocha, vedoucího Kulturního zařízení města
Stochov a manažera festivalu, a Luboše Fleischmanna, principála Divadla
LUNA Stochov a prezidenta festivalu.
Letos se festival uskuteční v pozdějším termínu než obvykle.
Z jakého důvodu?
Luboš Fleischmann: My jsme si letos dali závazek, že chceme do programu festivalu konkrétní námi vybraná představení a abychom toho dosáhli, museli jsme vzhledem k programu těch konkrétních divadel zvolit
tento termín.
Tomáš Baroch: Nic víc v tom není. Po zkušenostech v loňském roce
jsme se chtěli vyvarovat dlouhému čekání na finální podobu programu
Thálie a zvolili jsme jinou cestu. Ukázalo se nakonec, že to byla volba
velmi dobrá, protože se nám podařilo sestavit dramaturgii festivalu tak, jak
jsme si představovali.
Jakou jste pro letošní ročník zvolili dramaturgii festivalu?
Luboš Fleischmann: My jsme chtěli festival trochu posunout, aby program nebyl vyloženě pouze o situačních nebo konverzačních komediích,
ale také o představeních trochu jiného typu. Někteří diváci nás o to vyloženě žádali a dávali různé tipy, tak jsme rádi vyhověli. To samozřejmě ale
neznamená, že tím dramaturgie ztrácí kvalitu.
Tomáš Baroch: Naopak. Mezi vybranými inscenacemi jsou jak komedie,
tak klasická díla, která jsou atraktivní a velmi zajímavá. Dokonce se domnívám, že program je velmi vyvážený a dovolím si za sebe říct, že vzhledem k rokům minulým je tento model tím lepším, co jsme kdy v minulosti
měli. Ale to samozřejmě posoudí až diváci, to je můj subjektivní názor. Já
osobně z toho mám dobrý pocit.
Takže na jaký program a jaké účinkující se diváci mohou letos těšit?
Luboš Fleischmann: Začnu trochu zeširoka. Každým rokem se koná
festival Grand festival smíchu v Pardubicích. Tam jsou v hlavním programu vybrány nejlepší komedie uplynulého roku z profesionálních divadel
z celé České republiky. A protože i my chceme kvalitu v našem stochovském festivalu, podařilo se nám domluvit účinkování dvou ze sedmi nejlepších komedií za rok 2012. Dokonce budeme hostit vítěze uvedeného
festivalu, tedy komedii roku 2012! Tou je Figarova svatba Klicperova divadla z Hradce Králové. A ono to má další rozměr. My tím ve Stochově uvedeme jednu z nejuznávanějších divadelních scén v České republice.
To považuji za velký úspěch. Dalším představením, které bylo zařazeno
mezi vybrané komedie roku je Brouk v hlavě, příbramského divadla. Toto
divadlo je u nás oblíbeno a především je to velmi vtipná a vděčná komedie. Dále jsou v programu dvě klasická díla. Cyrano, spolku Kašpar
z Divadla v Celetné, v hlavních rolích s Martinem Hoffmanem a Jitkou
Čvančarovou. Příběh Cyrana z Bergeracu je veledílo, které nestárne.
Druhým klasickým dílem je Shafferovo drama Amadeus, v podání Rádobydivadla Klapý, což je v letošním roce jedno z nejvýraznějších počinů
v amatérském divadle. A v neposlední řadě uvidíme inscenaci pražského
Divadla v Rytířské, Frankie & Johny, s Terezou Kostkovou a Alešem
Hámou, což je velmi půvabná a povedená inscenace. Je tedy nač se těšit.
Již jsem se ptala loni, ale zeptám se i nyní. Co vás osobně motivuje k
tomu, abyste se každý rok znovu pouštěli do příprav této přehlídky?
Luboš Fleischmann: Každým rokem je to, paradoxně, čím dál víc neskutečný zážitek, tu naši stochovskou tradici rozvíjet a vylepšovat. Jak opakovaně říkám, Thálinka je společné děťátko, i když už je to šestnáctiletá
slečna, obrovského množství lidí. Nás jako organizátorů na straně jedné,

města Stochova a jejich představitelů na straně další a diváků
na straně té nejdůležitější. Patří společně nám všem a věřím,
že o stochovskou Thálinku budeme společně pečovat ještě
dlouhá léta. A právě ta motivace je v tom, že diváci si cestu
najdou, o vstupenky je velký zájem. Bez diváků by to bylo složitější a já jim velmi děkuji, že mají zájem. Je moc pěkný pocit,
když se během několika dnů podaří v lidech vzbudit radost
a prožít si emoce s divadelním představením. To považuji
za krásné.
Tomáš Baroch: Tak to byla naprosto vyčerpávající odpověď.
Souhlasím.
A letos v programu chybí Divadlo LUNA Stochov. Proč?
Luboš Fleischmann: To je, jak se říká, otázka na tělo. My
jsme v loňském roce měli dvě premiéry, které nás stály mnoho
energie a finančních prostředků. Tak v letošním roce žádnou
inscenaci nezkoušíme. Ale v prosinci 2014 budeme mít 20 let
výročí založení divadla. Tak v té době nějakou pěknou hru mít
budeme, alespoň to tak máme v plánu. Ale nezahálíme.
V letošním roce budeme dělat jiný typ akce a myslím, že to
bude povedené. Bude se to jmenovat „LUNAminiMaxiáda
2013“, bude to rodinné odpoledne v poslední sobotu v srpnu.
Pro děti bude zábavný pořad, budou soutěže. Je to akce společná s našimi přáteli z divadelního spolku německého
Saarwellingenu. Podrobnosti zveřejníme již co nejdříve.
Jakým způsobem je festival financován? Jistě to je nelehká
situace.
Luboš Fleischmann: Je to nelehké. O tom jistě více poví
Tomáš. Snažíme se financovat festival z různých zdrojů.
Od počátku je nám jasné, že Stochovská Thálie není výdělečná. Proto si velmi vážíme přístupu města Stochova. Od samotného počátku nám velmi v tomto vycházel vstříc Jindřich
Sybera, tehdejší starosta. Současná paní starostka Stanislava
Fišerová v podpoře festivalu pokračuje. Z toho máme radost.
Tomáš Baroch: Bohužel jsme minulý rok, ani letos, nedostali
dotaci ze Středočeského kraje, a proto jsme museli lehce navýšit cenu permanentky. Ale i tak je cena pro diváckou obec myslím přijatelná. Když přihlédneme k tomu, že je vstupenka přenosná a rozpočítáte cenu vstupenky počtem představení,
je velmi příznivá. Samozřejmě , že bez podpory města by to
nešlo, a proto touto cestou znovu děkuji paní starostce, radním
i zastupitelům za pochopení a podporu. I díky jim se z tohoto
festivalu stala kulturní událost.
Organizace festivalu ale nemůže stát na vás dvou, jak to
řešíte?
Luboš Fleischmann: Už máme za ta léta vytvořený nejen
systém v samotné přípravě a tvorbě programu, ale také tým lidí.
Do tohoto týmu patří v první řadě Maruška Benešová, která se
i aktivně zapojuje do příprav a má na starosti předprodej vstupenek. Dále jsou to pracovníci Domu kultury – Petr Kedroň,
Luboš Janoušek, Karel Černý, Lukáš Brodský a další dobrovolníci z řad stochovského divadelního spolku. Všem patří velké
poděkování a zároveň popřání mnoha sil do realizace dalších
ročníků.
Tomáš Baroch: I já děkuji výše uvedenému týmu a těším se
společně s vámi diváky na krásná představení v rámci festivalu
Stochovská Thálie 2013 a dalších ročnících..
Za rozhovor děkuje Bc. Daniela Lišková
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USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Usnesení z 19. řádného zasedání
Zastupitelstva města ve Stochově,
ze dne 27. února 2013
Zastupitelstvo města po projednání konstatuje:
* splnění, popřípadě naplňování usnesení z předešlého zasedání
Zastupitelstva města;
* nedodržení termínu provedení kontroly inves ční akce
„Odkanalizování obce Stochov – Honice – Čelechovice“ ke dni
11.1. 2013.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* po úpravách nový jednací řád Zastupitelstva města s účinnos3
od 1. března 2013;
* záměr realizace snížení energe cké náročnos budovy čp. 486,
Stochov a ﬁnancování z rozpočtu města Stochov a ze Státního
fondu životního prostředí - Operačního programu životního prostředí;
* vypsání výběrového řízení na snížení energe cké náročnos
budovy čp. 486, Stochov a v souladu s 3m výběrovou a hodno3cí
komisi vč. náhradníků;
* plán prevence kriminality na rok 2013 dle návrhu pracovní skupiny prevence kriminality;
* koncepci prevence kriminality města Stochov na období 2013 –
2015.

Nedůležitější body ze zasedání Rady města od
18. února do 4. března 2013
Rada města po projednání odsouhlasila:
* zakoupení běžeckého pásu do ﬁtness centra ve Sportovní hale
Stochov, za částku max. 30.000,- Kč vč. DPH;
* poskytnu3 zástupného ve výši 7.000,- Kč/měsíc, bruCo, počínaje 1. lednem 2013, jednateli Technických služeb Stochov, s.r.o.,
za dočasné vedení Technických služeb Stochov, s.r.o., po dobu
nepřítomnos
ředitele Technických služeb Stochov, s.r.o.,
z důvodu jeho dlouhodobé pracovní neschopnos . Zástupné za
období 11-12/2012 nebylo poskytnuto;
* Jednací řád Rady města, (změny § 8, a § 16) s účinnos3 od 1. 3.
2013, viz příloha. Původní Jednací řád Rady města se ruší ke dni
28. 2. 2013. Změny se týkají zveřejňování hlasování jednotlivých
členů Rady;
* zprávu inventarizační komise o provedení inventarizace majetku
k 31. 12. 2012 ve všech zařízeních zřízených Městem Stochov,
a odsouhlasila návrh na vyřazení majetku z jednotlivých zařízení;
* proplacení faktury v částce 1.000,- Kč z kapitoly pro drogová
prevence, paní Mgr. Ireně KoCové Šmatlákové, za provedení besedy na téma „Šikana“, která se uskutečnila 23. 2. 2013. Zároveň

doporučila komisi zaměřit se na přípravu akcí pro dě ,
a to vzhledem k tomu, že o dosud pořádané besedy není
mezi rodiči dě3 zájem;
* bezplatný pronájem Galerie Stochov, ve dnech 25. –
27. 3. 2013, za účelem prodejní výstavy žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ Stochov, na Velikonočních trzích;
* termín konání Svatováclavského posvícení ve Stochově, které se bude konat 28. a 29. 9. 2013;
* provedení sta ckého posudku od Ing. Mar na Trčky,
Kladno, a pověřila odbor inves c zajištěním cenových
nabídek na demolici objektu čp. 90 v ul. Osvobození
v k. ú. Honice.
Rada města po projednání vzala na vědomí:
* informaci vedoucího sportovních areálů města
Stochov, o plánu organizování ukázky canesterapie pro
dě 1. stupně ZŠ, jakož i pořádání zábavného odpoledne
pro dě ve Sportovní hale Stochov v měsíci dubnu
2013, na vědomí a současně odsouhlasila poskytnu3
ﬁnanční částky ve výši 10.000,- Kč z kapitoly pro drogové prevence rozpočtu města na úhradu nákladů spojených s pořádáním těchto akcí.
Přidělení volných bytů:
Na volný byt 1. 2+1 Stochov, 9. května 239/20, byla vybrána paní Libuše Kouřilová, Stochov, na volný byt
2. 2+1 Stochov, Pionýrů 250/10 , byla vybrána paní Eva
Kořánová, Lány, na volný byt 4. 2+1 Stochov, Švermova
274/2, byl vybrán pan Karel Pospíšil,
Tuchlovice
a na volný byt 5. 2+1 Stochov, Švermova 334/13, byla
vybrána paní Libuše Kouřilová, Stochov.
Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení
Rady města a Zastupitelstva města jsou kromě úřední
desky úřadu k dispozici na webových stránkách města
www.stochov.cz
(Připravil HoJ)
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REKLAMY A INZERÁTY
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

Prodám stavební pozemek o výměře 881 m2 v lokalitě novostaveb Stochov - Honice. Veškeré
inženýrské sítě. Tel. 604 234 144

!!! STŘECHY!!!
V bazénu Tuchlovice

VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.

Středa 20,00 hod. 21,00hod.
Čtvrtek 18,00 hod. - 19,00 hod.
Sobota 19,00 hod. - 20,00 hod.
Bližší informace a objednávky na tel.: 776 202 138

Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983

Web: www.aquarobic.cz

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

J. Kindl

M.Vodička

312/244089

312/658202

312/651893

602/155815

606/823732

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
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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KAMARÁDI
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DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Letošní zima se vzdávala svého žezla jen velmi neochotně, a tak jsme
se rozhodli trochu těch pestrých barviček a velkou dávku dobré nálady
přenést přímo do Sportovní haly ve Stochově. Volba padla na víkendové
odpoledne, konkrétně na neděli 7. dubna 2013. Na pomoc jsme přizvali
dva klauny, kteří se celé akce chopili s velkou zodpovědností. Pro děti
nachystali pestrý program plný her, animačních tanečků, předvedli malá
kouzla a nechybělo ani malování na obličej. Následovala pohádka
O pejskovi a kočičce a velké bubliny, které děti uvítaly s naprostým nadšením. V druhé půlce programu se Sportovní hala na Stochově proměnila
v překážkovou dráhu zakončenou házením míčků do šaška, za což všichni malí aktéři dostali vymodelované balonky ve tvaru zvířátek. Ti nejodvážnější si dokonce mohli tvarování balonků sami vyzkoušet! V závěru
maškarního odpoledne proběhlo vyhlášení tří nejlepších masek, přičemž
ale nakonec byly oceněny masky a kostýmy všech dětí, protože vybrat
z přehlídky pohádkových bytostí, filmových hrdinů či strážců zákona
v podobě malého policisty byl úkol opravdu nemožný. Žádné z dětí tak
neodešlo s prázdnou a následná tombola už byla jen třešničkou na dortu.
A jako správnou tečku za celým programem jsme zvolili společné foto
dětí s klauny. Co říci závěrem? Dětské maškarní odpoledne by mělo být
veselé, plné dětského smíchu a radosti. A to se nám, myslím, povedlo.
Velké díky patří klaunům Lence a Báře z agentury pořádající dětské oslavy a karnevaly. Obě s dětmi aktivně a rády pracují, což bylo vidět během
celého programu. Zkrátka a jednoduše je poznat, pokud jsou správní lidé

Díky patří také panu Tomáši Barochovi za poskytnuté ozvučení, bez kterého by taneční hity rozhodně nezněly tak, jak
znít měly a celá akce by postrádala ten správný náboj. No
a v neposlední řadě musíme poděkovat všem těm krásným
princeznám, včeličkám, čertici, pirátům a zkrátka všem malým
hrdinům, kteří nejenže přišli, ale především se s velkou odvahou a správným dětským nadšením zapojili do tanečků a her.
Dříve nebo později tančili z velké části opravdu téměř všichni.
A leckdy to nebyli jen malí hosté :). A tímto se dostáváme
k poslednímu „článku“ celého dětského odpoledne a tím jsou
samozřejmě rodiče. S jejich velkou pomocí si akci užili i ti nejmenší.
Dětské maškarní odpoledne bylo spojeno s charitativní sbírkou potravin pro sdružení Klokánek, které je zastřešováno
Fondem ohrožených dětí, a v současné době se nachází
ve vážné finanční krizi. Touto cestou bychom vám všem, kteří
jste pomohli, chtěli za děti moc a moc poděkovat. Je krásné
vidět, kolik z vás je ochotno nabídnout pomocnou ruku tam,
kde je to potřeba.
Takže děkujeme, že jste přišli a těšíme se brzy
na shledanou!
Ing. Michaela Nahodilová, SAMS, www.sportstochov.cz
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Jsme na webu:
www.stochov.cz

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve dnech 12. a 19. března 2013 připravila
Komise pro mládež a seniory při MěÚ ve Stochově ve spolupráci s Městskou knihovnou
a ZŠ Stochov akci, kterou jsme nazvali
„Pasování na čtenáře“. Jejím cílem bylo přilákat žáky z 1. tříd do městské knihovny a prohloubit jejich zájem o knihy. Za hojné účasti
rodičů museli prvňáčci všechny přítomné přesvědčit, že už umí číst, a pak byli následně
pasováni, vedoucí knihovny p. Kantovou,
na čtenáře.

NMS vydává :

Jako upomínku na tento akt předala
paní starostka a p. ředitel ZŠ každému
žákovi upomínkový list a knihu. Na
závěr čekalo na děti ještě jedno milé
překvapení – dort ve tvaru knihy, který
po podaném výkonu s chutí spořádaly.
Věříme, že tato akce přiláká děti
do městské knihovny a zvýší zájem
o četbu vůbec.
Za Komisi pro mládež a seniory při
MěÚ Stochov Mgr. Hana Doušová

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 651 243
Fax:
(+420) 312 651 464
E-mail:
stochov@stochov. cz

Zdroj foto na této
straně: ZŠ, MŠ a ZUŠ
Stochov

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 17. dubna 2013 oslavila
90. narozeniny paní Jiřina
Rajnyšová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí byly
popřát 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

