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Výtisk zdarma

NAŠE MĚSTO
STOCHOV

9/2013

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 2013 - OPEN AIR
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
PÁTEK 27.9.
18,00 Slavnostní koncert v kostele
sv. Václava
SOBOTA 28.9.

16,45 - 17,30 Shadows revival

Mírové náměstí

19,30 - 20,15 QR Band

10,00

Trh, skákadlo

20,00 - 2,00 Posvícenská zábava - sokolovna

10,00

Jeviště náměstí – K Band,
Květovanka

20,30 - 21,40 Rock Revival Band

11,00

Aerobic Lány – Bára Ladrová

22,00

12,30

Folkové Omili – Folk

NEDĚLE 29.9.

13,30

Veterán car club Tuchlovice

13,45

Brass band Rakovník

9,00 od DK Stochov průvod na stochovský
hřbitov k uctění památky zesnulých

15,00

Slovo starostky města, pozvánka
na výstavu
Vernisáž výstavy (minigalerie)

15,10

15,30 - 16,15 – The Drops - Rock
16,15 - 16,45 Šermíři – Adorea

Nejdůležitější body:
> Rozhovory
se starostkou
a místostarostkou
města
> Program DK Stochov
> SAMS
> Nový školní rok

17,30 - 18,00 Šermíři - Adorea
18,00 - 19,00 Mefisto

21,40 - 22,00 Ohňová show skupiny Sidorea
Ohňostroj – CD

10,00 Sokolovna Stochov PĚKNÁ
HODINKA, hudební doprovod kapela
Dvořačka Slaný

Uvnitř tohoto vydání:

V těchto dnech budou po celou dobu na
Sportovních areálech města Stochov - Rozhovor se
atrakce, stánky, střelnice atd.
starostkou města

2

Rozhovor s mís3
tostarostkou města
ITES spol. s r.o.

4

Program DK

5

Inzerce

6

ČS, a.s.

7

SAMS

8

Informace

9

Nový školní rok
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Paní starostko, blíží se
Svatováclavské posvícení.
Máte pravdu, posvícení se
blíží, bohužel. Bohužel
říkám proto, že naše
posvícení znamená konec
léta a začátek podzimu.
Vy nemáte ráda podzim?
Ale ano, mám, jenže teplé
letní dny mám raději. Člověk
je hned oblečený, všude je sluníčko, můžeme se koupat
a opalovat. Každý je dobře naladěný. Děti mají prázdniny a rodiče
nemají starosti se školou. Podzim, kromě své krásy, přináší
i deštivé dny, brzy je tma, nasadíme bundy a kabáty, sundáme
kytky z oken a před námi jsou dlouhé zimní dny.
Jak se na posvícení připravujete? Pečete husu a koláče?
Husu peču, dělám domácí knedlíky, zelí, polévku, to ano,
ale koláče ne. Ty mi peče maminka. Já moc ráda nepeču a navíc
mám raději maso, než koláče.
Přijedou na posvícení opět přátelé z Německa a Francie?
Ano, přijedou. Stalo se to již tradicí a mohu říci, že se jim u nás
na Stochově moc líbí. Líbí se jim tyto tradiční oslavy a v neděli
jen neradi ze Stochova odjíždějí.
Dostáváme se k programu posvícení. Bude opět bohatý?
Jsem přesvědčena o tom, že si každý vybere nějaké
vystoupení, návštěvu výstavy v minigalerii, či večerní
posvícenskou zábavu v sokolovně. Děti jistě budou lákat
pouťové atrakce. Podrobný program je uveřejněn v tomto čísle
našich novin. Mé poděkování patří všem, kteří se na jeho
organizaci podílejí.
Co nás čeká za další akce v průběhu podzimu?
Máte zřejmě na mysli tradiční přehlídku divadelních souborů
Thálii 2013. Na tu já se moc těším. Zdá se mi, že rok od roku je
tato přehlídka kvalitnější a organizátorům se daří vybírat skvělá
představení. Člověk nemusí za divadlem jezdit do Prahy, má ho
k dispozici na Stochově, nemusí se starat o lístky a o dopravu.
Je to velká výhoda a vyprodaný sál je známkou toho, že jsou lidé
spokojeni.
Čekají nás také volby.
No, to je věc, která mi radost nepůsobí. Pokud nebude včas
ustanovena nová vláda a schválený státní rozpočet na rok 2014,
bude se hospodařit podle rozpočtového provizoria a i naše město
to pozná na přílivu finančních prostředků, které od státu dostává.
Zastupitelstva měst a obcí se chovají mnohem profesionálněji,
než naši poslanci. Ve městech se lidé, i když jsou z různých
politických stran, prostě domluví a funguje to. Bohužel
Poslanecká sněmovna je toho pravým opakem.

Jak je to s investičními akcemi v tomto roce?
Vzhledem k tomu, že jsme měli přislíbenou dotaci
na rekonstrukci budovy úřadu, kde by se vyřešily
problémy se zatékáním, únikem tepla apod., nezačínali
jsme s dalšími, velkými investičními akcemi. Bohužel,
do dnešního dne jsme nedostali ještě dotaci, která nám
byla přislíbena při zateplování dvou mateřských škol
v minulém roce, nemůžeme se spolehnout na to,
že bychom dostali dotaci další. Zastupitelstvo města na
svém posledním zasedání zcela jednomyslně a velmi
odpovědně rozhodlo, že tato akce v letošním roce
neproběhne, protože bychom na ni neměli dostatek
finančních prostředků. Jednalo by se o částku cca 20
milionů Kč. Místo toho dojde k rekonstrukci některých
chodníků, opravě silnic, Správa bytového fondu vymění
okna ve zbývajících domech. O prázdninách došlo
k výměně oken u budovy tělocvičny v ZŠ. Jsem ráda,
že se odstranila
budova zdevastované prodejny
v Honicích. Na Slovance bude provedena rekonstrukce
vodovodu v některých ulicích, abychom zde potom mohli
vybudovat nové chodníky a silnice. V Čelechovicích
se dokončuje prostor před multifunkčním centrem. Ve
sportovní hale byly provedeny nutné opravy. Dobře slouží
i nově vybudované kurty na beach volejbal a nohejbal.
Jak je to se zadlužováním města? Nebere si město
další úvěry?
Ne, nebere. Poslední úvěr byl na vybudování kanalizace
v Honicích a v Čelechovicích. Zastupitelé města přistupují
zodpovědně k čerpání rozpočtu města. Prostě neděláme
věci, na které nemáme peníze. Úvěry z předešlých let - na
výstavbu půdních bytů jsou pravidelně spláceny. Dobré
hospodaření města zhodnotil i každoroční audit
provedený za rok 2012.
Co nová „Zelená úsporám“? Bude ji město
využívat?
Ono je to moc zajímavé. Všude se píše, jak výhodné je
do tohoto projektu jít. Není. Proti původní „Zelené
úsporám“, kterou jsme použili na zateplení domů ve
městě, doznala ta nová podstatných změn. Nejedná se
jen o zateplování domů, ale i o nutnost provedení jejich
vnitřní rekonstrukce. Pro nás by to znamenalo zateplit
v budoucnu mnohem méně domů a podstatné navýšení
finančních prostředků na každý z obytných domů.
Budeme tedy dále pokračovat v zateplování domů
z prostředků města a čekat, zda nebude vyhlášen nějaký
příznivý dotační titul.
Co říci závěrem?
Chtěla bych popřát všem občanům města dobré počasí
na posvícení a těším se, že se potkáme na některé
kulturní akci, které bude město pořádat.
Vaše starostka Stáňa Fišerová
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
Bytové hospodářství
Bytový fond 2013
To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle…… . Tato slova si budeme opět říkat, neboť
se blíží naše tradiční a krásné posvícení. Věřím, že se nám i snad počasí vydaří
a po dobrém a slavnostním obědě si uděláme čas na malou procházku městem, abychom
zjistili, jak v blížícím se podzimním čase Stochov, ale i jeho všechny přilehlé části, rozkvétají.
Takže, co se připravuje nového? V podzimních měsících dokončíme výměnu starých
oken za nová plastová okna na zbývajících domech ve vlastnictví města a to na blocích:
99, 99A, A, B, C, D, E, F a G.
Budeme pokračovat v zateplování bytových domů, do konce kalendářního roku bychom
chtěli zateplit ještě jeden dům.
Letos jsme dokončili digitalizaci společných antén na domech, kde není zavedena kabelová televize.
Byly vymalovány vchody tří bytových domů - blok 12 a 16 (ulice Hornická a Školní)
a velký blok 46 (9. května).
Jako každý rok jsou i nadále prováděny pravidelné opravy, údržby, jako i výměny stoupacích rozvodů studené a teplé vody, odpadů, aj.
A jaký je výhledový plán? Pokračovat v zateplování bytových domů ve vlastnictví města Stochova a postupně nahrazovat
měřící regulační techniku Trasco, novou měřící technikou.
Vážení občané, nechci vás unavovat dalším výčtem prováděných prací, chtěla jsem, jako vždy, s vámi nahlédnout do bytové
oblasti. Samozřejmě, že Stochov, to není pouze sídliště, ale i ostatní jeho části, které zvelebujeme a nadále zkrášlovat
chceme ke spokojenosti nás všech.
Závěrem vám všem přeji hezké, sluncem zalité a ničím nerušené, posvícení.
Mgr. Miloslava Becherová, místostarostka
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ITES spol. s r.o.

INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK ROČNÍK
XXXVI/2013

Vážení nájemníci,
v měsíci srpnu pokračuje naše společnost v provádění prací, které vedou k zajištění provozuschopnosti topné soustavy
ve Stochově. Kromě akcí většího rozsahu, o nichž jsem hovořil v minulých příspěvcích, probíhají rovněž menší opravy a servis,
které jsou však pro fungování topného systému také velmi důležité.
V měsíci červenci zahájila divize1 naší firmy kontrolu, ověřování a výměnu měřáků odběru tepla v jednotlivých domovních stanicích. K datu zveřejnění tohoto článku bylo vyměněno 10ks měřidel, kterým již skončila doba platnosti, a tato měřidla
byla odeslána ke kalibraci. Ve výměníkových stanicích byla osazena měřidla jiná, která mají aktuální certifikaci. Tímto krokem
eliminujeme možnost dopočtu spotřeby, kterou lze použít pokud měřidlo chybí, protože tento způsob může být předmětem sporů
při ročním vyúčtování, a to rozhodně není v našem zájmu. Další akcí menšího rozsahu je čištění zásobníků teplé vody v bývalých
blokových kotelnách. Toto provádíme v dopoledních hodinách, takže je možné, že jste výpadek v dodávce teplé vody ani nezaznamenali. Rovněž realizujeme opravy a servis v budovách, kde to během školního roku není možné, tedy v objektech školství.
Provedli jsme rovněž technická opatření, která umožní využívat propoj obou kotelen bez toho, abychom museli snižovat tlak
v potrubí, a tím mohli způsobit nedotápění některých objektů. Přestože současné teplé počasí nevyvolává myšlenky na topnou
sezónu, snažíme se již nyní být na zimní období připraveni.
Za ITES spol. s r.o.
Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov

MĚSTO STOCHOV TŘÍDÍ ODPAD
Vážení spoluobčané, v rámci zefektivnění třídění odpadu přibude v našem městě další nádoba od společnosti KOUTECKÝ s. r. o. (sběr textilu a obuvi). Nádoba bude umístěna na rohu ulic J. A. Komenského
a Švermova v měsíci září.
Podstatou projektu je recyklace (využití) TEXTILNÍHO ODPADU, a to získáváním obnošeného ošacení a obuvi od občanů měst
rozmístěním sběrných kontejnerů určených pouze na textil. Tento způsob recyklace textilu je zcela běžný ve státech Evropské
unie, např. v Německu se sbírá více než 15 let. Tyto kontejnery rozšiřují již fungující řadu sběrných nádob,
do kterých se lidé naučili odpad třídit (sklo, papír, plasty). Kontejnery na sběr textilního odpadu získá naše město v rámci projektu
zdarma, celý projekt hradí firma KOUTECKÝ s. r. o. z vlastních prostředků. Pořízením sběrného
kontejneru, pravidelný svoz textilu (3x-4xtýdně), zpracování evidence o odpadech, zapojením
do projektu, se městu sníží náklady na likvidaci komunálního odpadu.
Společnost KOUTECKÝ s. r. o., také spolupracuje s charitativními spolky (Český červený kříž
a jednotlivé oblastní charity), kdy jim na základě jejich požadavků dodává ošacení, které ještě
může sloužit k upotřebení.
Při vkládání dodržujte pokyny, které jsou uvedeny na sběrné nádobě.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Ivana Dvořáková
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
9/2013 bylo vydáno ve Stochově dne 11.9. 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: Ing. 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 Ing. 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.
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REKLAMY A INZERÁTY
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983
KOSMETIKA
•

OŠETŘENÍ PLETI PŘÍRODNÍ BYLINNOU KOSMETIKOU

•

OŠETŘENÍ VŠECH TYPŮ PLETI

•

MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ

•

BARVENÍ ŘAS A OBOČÍ

•

TRVALÁ NA ŘASY

•

DEPILACE TEPLÝM VOSKEM

Telefon: 732 301 664

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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ČESKÁ SPOŘITELNA
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Pojďte s námi strávit den ve sportovním duchu!
STOCHOVSKÁ OLYMPIÁDA PRO CELOU RODINU
KDY: neděle, 22. 9. 2013
KDE: in-line dráha u Sportovní haly ve Stochově
START: ve 14,00 hod.
DOPORUČENÝ VĚK: rodiny s dětmi ve věku 2-15 let

GOWU CUP

VSTUP: zdarma
Předběžný program:
PRO DĚTI 2-5 LET
Po celou dobu bude na stanovištích probíhat zápolení
nejmenších dětí v různých disciplínách (např. přechod
rybníčku, slalom mezi kužely s kolečkem atd.). Za každou úspěšně splněnou disciplínu dostane závodník sladkost a razítko do rodinné olympijské závodní karty.
PRO DĚTI 6-15 LET
Bude vyhlášen závod
(v kategoriích 6-8 let, 9-11 let, 12-15 let)
v překážkovém běhu a jízdě na koloběžkách (koloběžky
přinést s sebou). Tři nejúspěšnější závodníci v každé
kategorii dostanou sladkost a každý příslušný počet bodů
(dle svého umístění) do rodinné olympijské závodní karty.
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Bude vyhlášen štafetový závod rodin. Každá rodina dostane dle svého umístění příslušný počet bodů do své
olympijské závodní karty.

TURNAJ DVOJIC
BEACH VOLLEYBALL
KDY: neděle 15. září 2013
KDE: Sportovní areály města
Stochova, U Stadionu 490
ZAČÁTEK: 9:00 hod.
STARTOVNÉ: 200,- Kč dvojice
PŘIHLÁŠKY:
gowu-info@centrum.cz,

PRO VŠECHNY
Děti i jejich rodiče si budou moci po skončení všech závodů zacvičit a zatančit s profesionální cvičitelkou ZUMBY.
V této době organizátoři vyberou olympijské závodní karty
a sečtou body. Poté vyhlásí výsledky a nejlepší rodinné
týmy dostanou diplomy, medaile
a drobné dárky.
Takže sportu zdar a budeme se těšit!!!
Akce je pořádána ve spolupráci s o.s. FiTrodina

tel. 606 293 783
ve spolupráci s:
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INFORMACE

KAMARÁDI

Tenisový klub STOCHOV
pořádá
ve dnech 28. – 29.září 2013

XXIV. ročník
POSVÍCENSKÉHO TURNAJE
ČTYŘHER V TENISE
Prezentace: Sobota 28. září 2013 do 9.00 hodin
Hrací systém:
Hraje se ve čtyřech skupinách, z nichž postupují
do čtvrtfinále dva páry. Od čtvrtfinále vyřazovacím
způsobem. Ceny již pro semifinalisty.
Vítěz bude zvěčněn
na putovním poháru.
Míče: Tecnifibre
Vklad: 400,-Kč za pár
Občerstvení: zajištěno

PODĚKOVÁNÍ

PROVÁDÍM

Děkuji městskému úřadu a Komisi pro mládež
a seniory za dárek a blahopřání k 70. narozeninám.
Pavla Marková

MALÍŘSKÉ
A LAKÝRNICKÉ PRÁCE.
ZNAČKA: KVALITA

Děkuji městskému úřadu, paní starostce
Ing. Fišerové, paní Zelenkové, Českému červenému kříži paní Bradáčové, Svazu tělesně
postižených paní Staňkové, baráčníkům Kačice
paní Langerové, za dárky a přání k mým narozeninám.
Marie Režná

A ČISTOTA,
43 LET PRAXE.
František Tůma
TELEFON: 603 399 626

VZPOMÍNKA
Dne 26. září tomu bude rok, kdy nás navždy
opustil Miroslav Krejčí. Vzpomíná rodina a současně děkuje také všem, kteří si vzpomenou
s námi.

Nohejbal Stochov pořádá v sobotu

28.9.2013 od 9.00 hod. v místním sportovním areálu

POSVÍCENSKÝ TURNAJ TROJIC
startovné 360,-Kč/tým

občerstvení-šatny-sprchy
ceny

Jsme na webu:
www.stochov.cz
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V pondělí 2. září 2013 začala škola.
Největší zážitek měli určitě prvňáčci,
kterých letos bylo 53. Před školou pro
ně bylo připraveno slavnostní uvítání.
Školu, tak jako každý rok,
navš:vila starostka města Stochov
Ing. Stanislava Fišerová, MPA, která
spolu s panem ředitelem Mgr. Milanem Hampelem a paní zástupkyní
ředitele Mgr. Hanou Doušovou všechny žáky v novém školním roce přivítali.
Pro prvňáčky byla letos připravena
malá soutěž. Každý prvňáček dostal
balónek s číslem, který měl přiřadit ke
sloupu se stejným číslem. Soutěž
dopadla úspěšně a nám nezbývá nic
jiného, než novým žáčkům popřát
hodně úspěchů.

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz
Fotografie dodala:
Ing. Daniela Lišková

Redakce NMS

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 31. 8. 2013 oslavil 90. narozeniny pan Jan Gerhát a ve stejný den
oslavila 91. narozeniny paní Julie
Kutzendörferová. K tomuto významnému životnímu jubileu jim 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

