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V pondělí 20.2. 2012 proběhl
za podpory města Stochov
od 16,00 hod.
na Mírovém
náměstí ve Stochově masopust.
Nechyběl zde tanec s medvědem,
průvod s živými koňmi a veselé
písně. Masopustní právo maškarám předala paní starostka
Ing. S. Fišerová, MPA. Hrála
kapela M. Dvořáka. Masopust

uspořádala ZUŠ Stochov ve spolupráci s Kulturním zařízením
města Stochov. Na náměstí
se sešlo okolo 250 lidí a všichni
se dobře bavili. Na konci paní
starostka s paní místostarostkou
rozdaly
všem
přihlížejícím
a účinkujícím dětem tradiční
masopustní pamlsek - koblihu.
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Bytový fond - plán na rok 2012
Vážení občané,
jaro nám pomalu začíná klepat na dveře a ,,královna zima“ odchází. Každý rok v tuto dobu vás
seznamuji s plánem Správy bytového fondu, a tak pojďme do něj opět spolu nahlédnout.
V loňském roce jsme začali se zateplováním bl. 45, v ulici Zborovské (jižní štít), v letošním
roce bude tento blok dokončen. Do konce roku 2012 by měl být zateplen i sousední blok č. 46,
v ulici 9. května.
Je počítáno i s opravou střechy na rozlehlém bloku č. 45. Bude probíhat, jako každý rok, další
výměna plastových oken, a to na bl.: 75, 76, v ulici S. K. Neumanna, a po té budou následovat
domy další. Dále je naplánována rekonstrukce bytů 2+1 na 2x 1 + kk, v bl. 14 + 83.
Nyní se zmíním o plánovaných akcích, které nejsou tak viditelné, když se vypravíte naším
městem na procházku, jako je: výměna nových rozvodů ležatého potrubí – odpad v bl. č. 38,
Mírové náměstí, malování společných prostor v zatepleném bl. č. 28, další oprava střech, v důsledku zatékání do půdních
bytů, běžné opravy, údržby, deratizace a jiné.
Místostarostka, M. Becherová

AKCE PRO STOCHOVÁKY
Přejete si rychle bydlet a vyřešit tak svoji rodinnou situaci?
Rada města na svém zasedání dne 27.2.2012 odsouhlasila přidělení 10 volných bytů bez tzv. ,, nájemného dopředu “.
Každý občan Stochova má tímto možnost podat žádost o přidělení volného bytu, aniž by musel zaplatit nájemné dopředu,
a to do 26.3.2012 do 12.00 hod.
Žádosti o přidělení volného bytu jsou k dispozici v podatelně MÚ nebo ke stažení na webových stránkách města. Podmínky
výběrového řízení této mimořádné akce jsou vyvěšeny na úřední desce města a rovněž na www.stochov.cz .
Další informace případně sdělí pracovníci MÚ na tel.: 312 651 348.
Místostarostka, Mgr. M. Becherová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
První vítání občánků v tomto roce se konalo 13. února 2012. Starostka města Ing. Stanislava
Fišerová, MPA, přivítala mezi občánky Města Stochova 5 holčiček a 3 chlapečky (jména uvádíme se
souhlasem rodičů): Nelu Zdražilovou, Johanu Muchkovou, Magdalénu Kahovcovou, Annu Marii
Nožinovou, Anetu Vágnerovou, Petra Kedroně, Jiřího Novotného a Sebastiana Jakla.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová (foto: J. Křivánek)
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RADA MĚSTA STOCHOV

Nejdůležitější body ze zasedání Rady města od
16. ledna do 13. února 2012
Rada města po projednání odsouhlasila:
* návrh společnosti ITES, spol. s. r.o, Stochov, na vypracování studie - možnou výstavbu kotle na spalování dřevní štěpky a skladu paliva v areálu plynové
kotelny K1;
* rozšíření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor Relaxačního
centra ve Sportovní hale ve Stochově o dalšího nájemce dotčených prostor
z důvodu rozšíření provozní doby a zkvalitnění poskytovaných služeb;
* zřízení zpomalovacího prahu na MK ul. U stadionu (J. Dundra), Stochov,
a to z důvodu zajištění zklidnění dopravy na zrekonstruované MK a zajištění
přechodu mezi stávajícím chodníkem mezi 61 RD a nově navrženým propojeným chodníkem do ul. S. K. Neumanna;
* z důvodu záměru vybudovat v objektu čp. 30 Muzeum, změnu využití
ze stávajícího způsobu zaznamenaného v katastru nemovitostí jako objekt
bydlení, na způsob využití občanská vybavenost;
* soupis více a méně prací na akci „Rekonstrukce místní komunikace ul. Zalavecká“, Stochov, Čelechovice. Dle skutečných výměr se snížila celková cena
o 264.125,74 Kč bez DPH oproti nabídce z výběrového řízení;
* provedení nových dubových vstupních dveří do kaple sv. Jana Nepomuckého
v Honicích za částku 36.300,- Kč bez DPH oproti původnímu záměru na repasování vstupních dveří v částce 27.730,- Kč bez DPH;
* poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Stochov Honice z fondu starostky
města ve výši 1.500,- Kč, na Dětský karneval, který se uskuteční dne 12. 2.
2012 v Sokolovně Stochov;
* cenu za krátkodobý pronájem klubovny na tenisových kurtech ve Sportovních areálech města Stochova ve výši 500,- Kč bez DPH za 1 den (firemní
a rodinné akce);
* poskytnutí finančního příspěvku na II. Sokolský ples TJ Sokol Kačice, který
se uskutečnil dne 14. 1. 2012 v Sokolovně ve výši 1.000,- Kč
z fondu starostky města;
* přidělení bytu v ul. Jaroslava Šípka 189/1, Stochov, slečně Michaele Rybkové, Stochov - Slovanka, a to na dobu určitou tří měsíců od 1. 2. 2012 – 30. 4.
2012 z důvodu požáru bytové jednotky na Slovance;
* poskytnutí slevy ve výši 10% z ceny pronájmu Sportovní haly Stochov,
v období od ledna 2012 do března 2012, za účelem tréninků dětí
a mládeže z Tenisového klubu Stochov s tím, že Tenisový klub Stochov při
využití Sportovní haly uvede, zda jde o trénování dětí a mládeže
z Tenisového klubu Stochov;
* odsouhlasila oslovení provozovatele Středočeské vodárny, a.s. Kladno,
s požadavkem na navrhnutí stavebně technického řešení pro odstranění zápachu ve stávající kanalizační šachtě, v ul. Osvobození s termíny: Návrh řešení
do 29. 2. 2012, termín provedení opatření do 30. 4. 2012;
* dle schválených pravidel pro přidělení volného bytu, přidělení bytu č. 14,
v ulici Švermova 332, Stochov;
* poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Stochov Honice, z fondu starostky
města ve výši 1.000,- Kč, na Sokolský ples, který se uskuteční dne 11. 2. 2012
v Sokolovně Stochov;
* bezplatný pronájem Minigalerie Stochov OS Kamarádi Stochov, z důvodu
konání burzy dětského oblečení, která se bude konat ve dnech od 22. 3. - 25. 3.
2012;
* pronájem nebytových prostor v budově Městského úřadu Stochov Šanci OS,
resocializačnímu institutu Kladno, pro zřízení služby občanské poradny –
služby pro řešení situační životní krize s tím, že služba bude probíhat jednou
týdně v mimoúřední hodiny, se zkušební dobou na dva měsíce;
* zhotovitele stavebních úprav v čp. 374 v ul. U stadionu, Stochov, společnost
Stavby Feldner, s.r.o. Kladno, v částce 376.381,86 Kč bez DPH,
a v čp. 357, ul. S. K. Neumanna, Stochov, společnost ESIKO, s.r.o. Kladno,
v částce 423.458,15 Kč bez DPH;
* provedení víceprací týkající se změny okenních výplní na bloku č. 45,
v částce 175.058,- Kč bez DPH;
* provedení statiky objektu s požadavkem na umístění nástaveb na stávající
ploché střechy objektu čp. 490, Stochov;
* vyhlášení záměru na odprodej části parcel č. 256/1, 256/45 a 254/66 v k. ú.
Honice, s podmínkou termínu vyhlášení záměru po realizaci „Cyklostezky
Třešňovka“;
* zpracování prováděcí projektové dokumentace na úpravy teras a repase
balkonů v bytových domech bl. 45, 46, 12 + 16, společností ENERGY Benefit
Centre, a.s., Praha, za částku 48.000,- Kč bez DPH;
* provedení víceprací týkající se změny okenních výplní na bloku č. 46,
v částce 529.878,- Kč bez DPH;
* zajištění cenové nabídky na opravu oplocení, oddělení prostoru garáží
a sportoviště, dále na opravu volejbalových kurtů v areálu SAMS;

* bezplatné poskytnutí prostor v budově DK pro výuku anglického jazyka pro
děti z 1. a 2. Mateřské školy Stochov a 1. stupně Základní školy Stochov.
Neodsouhlasila finanční příspěvek lektorce těchto kurzů;
* slevy na nájemném - byty v majetku Města Stochov s účinností
od 1. 7. 2012:
* slevu na nájemném ve výši 19,96 Kč/m2/měsíc pro byty s vytápěním (dříve
zařazené do I. kategorie) se schválenou sazbou nájemného
55,00 Kč/m2/měsíc po provedené deregulaci ceny nájemného dle zákona
č. 107/2006 Sb., u kterých byla sazba nájemného platná k 30.6.2011 35,04
Kč/m2/měs., s výjimkou bytů uvedených v bodě 8 a 9. Sazba nájemného po
zahrnutí slevy tedy bude činit 35,04 Kč/m2/měsíc;
* slevu na nájemném ve výši 17,11 Kč/m2/měsíc pro byty s vytápěním (dříve
zařazené do I. kategorie) se schválenou sazbou nájemného
55,00 Kč/m2/měsíc po provedené deregulaci ceny nájemného dle zákona
č. 107/2006 Sb., u kterých byla sazba nájemného platná k 30.6.2011 37,89
Kč/m2/měs., s výjimkou bytů uvedených v bodě 8 a 9. Sazba nájemného po
zahrnutí slevy tedy bude činit 37,89 Kč/m2/měsíc;
* slevu na nájemném ve výši 22,9 Kč/m2/měsíc pro byty bez vytápění (dříve
zařazené do II. kategorie) se schválenou sazbou nájemného
55,00 Kč/m2/měsíc po provedené deregulaci ceny nájemného dle zákona
č. 107/2006 Sb., u kterých byla sazba nájemného platná k 30.6.2011 32,10
Kč/m2/měs. Sazba nájemného po zahrnutí slevy tedy bude činit 32,10 Kč/m2/
měsíc;
* slevu na nájemném ve výši 17,11 Kč/m2/měsíc pro byty bez vytápění (dříve
zařazené do II. kategorie) se schválenou sazbou nájemného
55,00 Kč/m2/měsíc po provedené deregulaci ceny nájemného dle zákona
č. 107/2006 Sb., u kterých byla sazba nájemného platná k 30.6.2011 37,89
Kč/m2/měs. Sazba nájemného po zahrnutí slevy tedy bude činit 37,89 Kč/m2/
měsíc;
* slevu na nájemném ve výši 11,17 Kč/m2/měsíc pro půdní byty se schválenou sazbou nájemného 55,00 Kč/m2/měsíc po provedené deregulaci ceny
nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. Sazba nájemného po zahrnutí slevy
tedy bude činit 43,83 Kč/m2/měs;
*zvýšení nájemného o valorizaci ve výši 5 % u půdních bytů, pokud je taková
valorizační doložka již zakotvena v nájemní smlouvě. Sazba nájemného bude
tedy činit 41,19 Kč/m2/měsíc;
* slevu na nájemném ve výši 5,61 Kč/m2/měsíc pro půdní byty se sazbou
nájemného platnou ke dni 1. 7. 2012 ve výši 41,19 Kč/m2/měs.,
s výjimkou bytů uvedených v bodě 8 a 9. Sazba nájemného po zahrnutí slevy
tedy bude činit 35,58 Kč/m2/měs. (nájemní smlouvy s valorizační doložkou).
(Toto rozhodnutí Rady města Stochov o poskytnutí slev na nájemném
se nevztahuje na nájemní smlouvy k bytům, kde nájemní smlouva byla
sjednána na dobu nepřesahující 12 měsíců.)

Rada města po projednání neodsouhlasila:
* návrh společnosti Agrodružstvo Kačice, K farmě 28, Kačice, na součinnost
při úklidu černé skládky v lokalitě polní cesty podél silnic R 6 s tím, že dotčená černá skládka není v k. ú. Stochov;
* zvýšení nájemného u nebytových prostor ve Stochově o meziroční inflaci
v roce 2011 - 1,9%;
* nabídku společnosti ASPIDA, s.r.o., Brno, Černovická 13, na prezentaci
města v publikaci Cestujeme po Čechách – Středočeský kraj;
* nabídku společnosti Infokanál s.r.o., Praha, na poskytování služby rozesílání
zpráv prostřednictvím služby SMS z důvodu, že obdobnou službu občanům
již poskytuje;
* návrh Občanského sdružení Lungtka na připojení se Městského úřadu
ve Stochově ke kampani „Vlajka pro Tibet 2012“.

Rada města po projednání vybrala:
* na realizaci akce „Městský kamerový a dohlížecí systém“ – Stochov
1. etapa společnost Jirků A-Z, s.r.o., Kladno, za částku 1.969.511,20 Kč bez
DPH;
* dodavatele na Dětské hřiště u „Cyklostezky Třešňovka“ společnost FLORA
SERVIS – Lubomír Straka, Brno, za částku 107.640,- Kč bez DPH;
* zhotovitele na provedení rekonstrukce střechy v bl. 45 Stochov, firmu
Zdeněk Zemko, Tuřany, za částku 2.923.380,- Kč bez DPH.

Rada města po projednání stanovila:
* cenu za pronájem místností Multifunkčního zařízení v Čelechovicích
na 60,- Kč/hod.
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

ITES spol. s r.o.
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Vážení občané,
vzhledem k arktickým mrazům, které zasáhly v první polovině února celou republiku, bylo toto
období opravdovou zatěžkávací zkouškou pro energetické provozy. Ve Stochově jsme museli přijmout pro zajištění dodávky tepla mimořádná opatření, která spočívala např. ve zvýšení teploty topné vody která opouštěla kotelnu (běžně 92ºC, nyní 98ºC) a dále v připojení všech kotlů do soustavy - tzn. 3 kotle a kogenerační jednotka na plynové kotelně K1 a 5 kotlů na uhelné kotelně K353. Pouze díky těmto opatřením se nám podařilo absolvovat toto složitější období bez výrazných poklesů v dodávce tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem zaměstnancům naší firmy v provoze Stochov za pracovní nasazení v mimořádných podmínkách a za kvalitní plnění pracovních povinností, protože bez tohoto faktoru by výroba a dodávka tepla nemohla fungovat.
Přes spolehlivost techniky a vynaložené úsilí docházelo při dodávce tepla k problémům, které jsme zaznamenali a již nyní
pracujeme na jejich odstranění. Konkrétním příkladem je dodávka tepla do bloku 10 (č.p. 320 - 322, J. Šípka).
I když dodávka byla z kotelny plněna na 100% požadovaná teplota v domě zaostávala o 2 - 3ºC. Příčinou je to , že veškeré topné
soustavy jsou navrženy v našich podmínkách do - 15ºC a při nižších teplotách klesá účinnost dodávky. Po konzultaci s odborníky jsme objednali do domovní stanice výměník s větší kapacitou, který bude v nejbližší době instalován a v budoucnu bude
podobné problémy eliminovat.
Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.

Poděkování
Děkuji MÚ Stochov a paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
za blahopřání k mým narozeninám.
Antonín Gruntorád
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, Městskému
úřadu Stochov, přátelům a především rodině za blahopřání
k narozeninám.
Jaroslav Frolík
Kontrolní výbor děkuje občanům, že třídí odpad a jsou tak
nápomocni k udržování pořádku a čistoty ve městě.
Ing. Petra Slezáková
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a MÚ Stochov
za milé blahopřání k mým narozeninám.
Bedřich Hrabák
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové za blahopřání
k narozeninám.
Valentin Kudela
DDěkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a červenému

kříži za blahopřání k narozeninám.

Hájková Věra

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, Komisi pro
mládež a seniory za milé blahopřání k mým narozeninám.
Hana Lojínová
Upřímně děkuji všem, kteří mi přišli popřát k životnímu
jubileu, za milou návštěvu a předané dárky.
Eva Svatková
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové, MÚ Stochov
a všem známým za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Milouš Kubát

Vzpomínka
5. dubna tomu budou 2. roky, co náš navždy opustil náš
otec Rudolf Majerčík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami
Dne 21.3. uplynou 2 roky co nás navždy opustil pan Karel
Svoboda. Kdy jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Lenka Svobodová

NAŠE

Kulturní zařízení
STOCH
města
OV
Stochov – DŮM KULTURY
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MĚSTO

J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ
NA BŘEZEN 2012

Pátek 9.3. PÍSNIČKY DO TICHA
Premiéra klubového pořadu klavíristy Petra Pazoura. Pořad je
autorským pásmem většinou zcela nevážných, místy i dramaticky
šansonových písní, zpívaných dvěma zpěvačkami lahodných hlasů. Písně se střídají s mluveným slovem a veselými verši. Účinkují Petra Páchová – Lstibůrková, Helena Kreisingerová, Petr
Pazour a Robin Král. Přijďte strávit nevšední večer do foyeru
DK. Stolová úprava, občerstvení.
Foyer DK
od 19,00 hodin
vstupné 50,Pátek 16.3. KONCERT oddělení elektronických klávesových
nástrojů. Další koncert pana učitele Ivo Nováka a jeho žáků ZUŠ
Stochov. Vystoupí také děti pěveckého odd. ZUŠ Stochov pod
vedením N. Chrobákové.
Velký sál DK
od 17,00 hodin
vstupné dobrovolné
Pátek 23.3. KONCERT v klubu - ZRNÍ
Koncert nadějné kladenské kapely ZRNÍ. www.zrni.cz
Foyer DK
od 20,00 hodin
vstupné 120,Úterý 27.3. BÁSNÍK A KOČKA
Divadelní společnost HÁTA Praha uvádí americkou komedii
Wiltona Manhoffa Básník a kočka. Režie Antonín Procházka.
Hrají: Kateřina Hrachovcová a Lukáš Vaculík.
Velký sál DK
od 19,00 hodin
vstupné 200,- a 250,-

Pátek 30.3. KOKTEJL
Další klubový pořad Koktejl je tu opět pro všechny milovníky dobré zábavy a humoru. Hostem tohoto pořadu je známý herec a skvělý vypravěč JIŘÍ KRAMPOL. Nebude chybět překvapení, možná dorazí i Milan Pitkin.
Hudba k poslechu i tanci IVO NOVÁK. Pořadem provází
Luboš Fleischmann.
Stolová úprava, krásné klubové prostředí.
Foyer DK
od 19,00 hodin
vstupné 150,Předprodej: Cestovní agentura Sunrise, Váňova 576,
Kladno, naproti obchodního domu Otto. Tel. 312 249 300.
Vstupenky možno též zakoupit v Tabáku U Marie, Mírové
nám. Stochov, tel. 736 759 885, nebo v prodejně Papír –
hračky, Komenského nám. N. Strašecí, tel 603 313 480.

Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov.cz; www.tyrš.cz;
www.hauser.cz; www.divadla.cz;
www.kamelot.cz; www.divadloluna.cz

Středa 7. března * P O U P A T A *
Premiéra českého psychologického filmu je drama jedné chudé
české rodiny v zpustošené průmyslové krajině.
Vstupné: 66 Kč * 94 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Úterý 20. března * PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ
SVÉ DNY *
Premiéra české širokoúhlé komedie. Co potřebuje k životu
44 letá emancipovaná a inteligentní žena? V hlavní roli
Ivana Chýlková.
Vstupné: 75 Kč * 100 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Čtvrtek 8. března * L I D I C E *
Česko-slovenský širokoúhlý historický film. Opravdu si myslíte,
že dobře znáte dojímavý příběh vypálených Lidic …?
Vstupné: 72 Kč * 126 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Středa 28. března * P Ů L N O C V P A Ř Í Ž I *
Premiéra romantické komedie USA je fantastickou hříčkou
cestování v čase. Režie Woody Allen.
Vstupné: 68 Kč * 95 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pondělí 12. března * S A X Á N A A L E X I K O N
KOUZEL*
Česká filmová komedie. Tři sta let po škole je ortel vynesený před
mnoha lety. Říše pohádek je zde …
Hrajeme pouze v 17,00 hodin !!!
Vstupné: 75 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin
pokud není uvedeno jinak.

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC BŘEZEN 2012

Středa 14. března * D R E A M H O U S E *
Premiéra širokoúhlého psychologického thriller USA o rozdvojené osobnosti. V hlavní roli Daniel Craig.
Vstupné: 70 Kč * 92 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Připravujeme na duben 2012:
*TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK*
*ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3*
*NÁKAZA*
*ANONYM*
*MUŽI V NADĚJI*
*ŠMOULOVÉ*
*TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ*
Program našeho kina nejdete na internetové adrese:
www.kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově: www.stochov.cz

REKLAMY - INZERÁTY
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Od pondělí do soboty, přijďte si k nám pro dobroty.
Ať jsi pejsek nebo myška, naplníme vaše bříška.
KRMIVA A KVĚTINY STOCHOV - nám. U Dubu 36
Akce na superprémiová krmiva FITMIN, EUKANUBA,
BENTO KRONEN. Cibuloviny, hnojiva, semena, substráty
a zahradní nářadí FISKARS
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK:
9,00 hod. - 12,00 hod.
13,00 hod. - 17,00 hod.
SOBOTA: 9,00 hod. - 13,00 hod.

Tel.: 775 217 400
Co nemáme, objednáme.
Pro mazlíčka a zahradu, přijďte si k nám pro radu.

ZUMBA S JANOU

!!! STŘECHY!!!

TJ SOKOL STOCHOV
KAŽDOU SOBOTU 19-20 HOD

VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364,
273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce,
montáž střešních oken
a světlovodů.

není nutná rezervace
info : zumbasjanou.blog.cz
www.bozibazarek.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)
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Milí příznivci Základní umělecké školy Stochov
Únorové mrazy nás všechny potrápily, ale v naší škole přesto
vládl činorodý pracovní ruch. Žáci hudební nauky a pěveckého sboru se chodí učit do zbrusu nově vymalované a zařízené učebny.
V první polovině února jsme se zúčastnili okresních kol soutěží
ZUŠ hned ve třech oborech – tanečním, ve zpěvu a ve hře na zobcovou flétnu. Ve všech jsme získali diplomy za umístění. Nejvíce nás
ale těší postup 2 zpěváků do krajského kola - reprezentovat nás bude Barbora Slámová a Václav Křenek. Jen pro srovnání – naposled
se vítězem národního kola této soutěže stal v roce 1999 houslista
David Pokorný a národního kola se žáci naší školy zúčastnili také
roku 1998.
V pondělí 20. února jsme opět po roce vyvezli Bakuse, aby s námi
ve společnosti živého medvěda a masek především střapáčů oslavil
na stochovském náměstí masopust. Naši pedagogové se navíc
poctivě setkávají nad vznikajícím Školním vzdělávacím programem, jehož konečná verze bude k dispozici na zbrusu nových
stránkách školy zus-stochov.cz.
Podívejme se ale spolu dopředu na předjarní nabídku akcí školy, které byste si rozhodně neměli nechat ujít.
16. 3. v 17 hodin jste srdečně zváni do Domu kultury na už v pořadí třetí koncert třídy elektronických klávesových nástrojů,
který připravil pan učitel Ivo Novák.
3. 4. v 17.30 tamtéž se Vám naši žáci hudebního a tanečního oboru představí na slavnostním Jarním koncertě.
27. 4. se budou činit výtvarníci. V malém sále DK Stochov proběhne v 17 hodin vernisáž další z projektových výstav,
které z prací svých žáků sestavuje paní učitelka Gregorová.
Nezahálíme ani na pobočkách naší školy. Lánští žáci budou 25.3. zpívat na celorodinné akci „Čtení pro celou rodinu“
v Muzeu T.G.M. a 17. 4. při dopoledním hudebním setkání „Klíč k písničkám“ v Mateřské škole v Lánech.
Na Lánských letních slavnostech 23. 6.zajišťujeme více než dvouhodinový program se žáky hudebního a tanečního oboru.
V příštím školním roce oslavíme 50. výročí trvání naší Základní umělecké školy. Součástí bude například masopustní
tancovačka pro rodiče a pedagogy nebo slavnostní koncert k narozeninám hudebního skladatele Emila Hradeckého s účastí
autora. Kompletní program oslav rozhodně vydá na samostatný článek, který uveřejníme v některém z dalších čísel.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Za ZUŠ Bc. Kamila Barochová

Exkurze do České národní banky
V úterý 21.2.2012 jsme se žáky 8. a 9. ročníku v rámci finanční gramotnosti podnikli exkurzi do České národní banky
v Praze. Před vstupem do budovy banky nás čekala důkladná bezpečnostní prohlídka . ČNB je ústřední ( centrální ) bankou
české republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Má výhradní právo vydávat do oběhu bankovky
a mince, včetně mincí pamětních a řídit peněžní oběh. Prostřednictvím svých sedmi poboček spravuje zásoby bankovek
a mincí, stahuje z oběhu a ničí opotřebované bankovky a mince a vyměňuje poškozené peníze za nové.
Žáci si prohlédli v doprovodu průvodce expozici ,,Lidé a peníze“, kde se seznámili s historií vývoje peněz od pazourků, přes
denáry, pražské groše, tolary až k digitálním penězům a čipům. V 65 vitrínách se žáci seznámili s unikátními exponáty. Žáky
zaujala i výroba mincí v mincovně v Jablonci nad Nisou. Asi největší pozornost vyvolala speciální vitrína s jednou
tunou ryzího zlata. Měli jsme i možnost potěžkat si jednu krychličku zlata a odhadnout, kolik váží.. Vážila přesně 12,5 kg.
Součástí programu byly i krátké filmy o historii i současnosti ČNB a o penězích vůbec. Na konci čekala na žáky soutěž.
Musím pochválit naše žáky, kteří za dobře zodpovězenou otázku z oblasti finanční gramotnosti obdrželi částku 240 000 korun.
Nebyly to však funkční peníze – jednalo se o skartované staré neplatné a poničené bankovky.
Pro žáky byla exkurze velmi poučná a zajímavá. V měsíci březnu pojedeme se žáky do závodu Škoda Auto v Mladé
Boleslavi. Doufám, že žáci využijí získané poznatky v projektu, který se bude týkat finanční gramotnosti a bude realizován
v měsíci dubnu.
Mgr. Marie Peterková

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov
ZÁPIS
Zápis do mateřských škol ve Stochově se koná v úterý 10 . dubna, ve středu 11. dubna a ve čtvrtek
12. dubna 2012,vždy od 10, 00 hodin do 16, 00 hodin v budovách 1. Mateřské školy, J. Šípka 202
a 2. Mateřské školy, J. Šípka 347.
Zápis je spojen s Dnem otevřených dveří. Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.
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Prevence rizikového chování na ZŠ Stochov
Široké veřejnosti je málokdy znám pojem prevence rizikového chování, který nahrazuje dříve užívaný termín prevence sociálně patologických jevů. Podobně je tomu i s povědomím funkce školního metodika prevence, který má v dnešní době na školách
kompetence k řešení problémů spojených s výskytem rizikového chování, koordinuje přípravu a realizaci Minimálního preventivního programu, který je dokumentem školy. Následující článek pojednává o realizaci programů primární prevence na ZŠ, ZUŠ
a MŠ Stochov, kde momentálně není vedení školy a pracovníkům školy lhostejné sociální klima a atmosféra ve třídách a škole.
V minulém školním roce byla navázána spolupráce mezi ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, zastoupenou Mgr. Milanem Hampelem
prostřednictvím intervenčního programu pro 7. třídy, který zprostředkovala školní metodička prevence Mgr. Marcela Bedřichová
a občanským sdružením Prevence ve škole (www.prevenceveskole.cz). Cílem intervenčního programu bylo podpořit zdravé
vztahy ve třídě mezi žáky navzájem, žáky a třídním učitelem, rozvíjet důvěru a budovat příznivé sociální klima. Programy
finančně podpořilo město Stochov ve výši 4 800Kč (poloviny kompletního programu 2400,-Kč pro každou sedmou třídu).
V současné době jsou na škole realizovány programy specifické primární prevence, které financuje Evropská unie v rámci projektu EU Peníze školám (šablona klíčové aktivity: Inkluzivní vzdělávání; název klíčové aktivity: Prevence rizikového chování).
Programy jsou realizovány v 5., 6., 7. a 8. třídách. Ve školním roce 2011/2012 se každá třída zúčastní 8 setkání po 90 minutách.
Stejně tomu tak bude i v příštím školním roce. Celková částka vyhrazená pro realizaci programů specifické primární prevence
činí 248 320 Kč.
Cílem programů je snížit výskyt rizikového chování u žáků prostřednictvím programu specifické primární prevence, který
je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole, posilování hodnoty zdravého způsobu života, zvyšování povědomí o různých
formách rizikového chování, posilování vztahů a komunikace ve skupině, zvyšování schopnosti orientovat se v zátěžových situacích, podporu zdravých mechanismů jedince, podporu rozvoje sociálních a komunikačních dovedností, posílení schopnosti čelit
sociálnímu tlaku. Cílem je podporovat cílovou skupinu natolik, aby pozitivní dovednosti a postoje dokázali žáci uplatňovat
nejenom během realizace programu, ale i po jeho skončení. Dále je cílem nabídnout žákům různé možnosti pozitivního trávení
volného času. Programy primárně pracují s dynamikou skupiny, rozvoji důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu
na škole. Konkrétními rámcovými tématy jsou: přátelství a partnerství, závislostní chování, šikana, záškoláctví, extremismus,
rasismus, vandalismus, kriminalita, delikvence, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) a jiné, dle zakázky třídního učitele.
V průběhu spolupráce jsou klíčována další témata, která si kladou za cíl podpořit zdravé klima ve škole. Jedním z nich je například příprava na přechod žáků 5. ročníků na druhý stupeň. S třídními učitelkami Mgr. Dominikou Houškovou a Ing. Jitkou
Pickovou byla domluvena forma a průběh této přípravy, která v reálu proběhne formou diskuse s budoucími třídními učitelkami
tříd. Žáci dostanou prostor klást otázky, vyjádřit svoje přání, obavy a nejistoty, to samé i budoucí třídní učitelé. Cílem je zmírnit
potencionální napětí spojené s přechodem na druhý stupeň ZŠ.
V praxi je program realizován vždy za přítomnosti třídního učitele, který je vnímán jako nezbytná součást třídního kolektivu
a celého programu. Programy vedou lektorky o.s. Prevence ve škole. Jednotlivé setkání trvá 90 minut. Setkání je zahájeno vždy
sezením v kruhu, rekapitulací minulého setkání, informacemi o dění ve třídě. Poté se žáci aktivně zapojují do připravených technik, nebo sdílí potíže, diskutují, společně řeší vztahy ve třídě. V závěru je věnován dostatečný prostor reflexi proběhnutého
setkání.
V průběhu měsíce března proběhne otevřené setkání s pedagogy vyučujících v daných třídách, vedením školy a lektorkami
s cílem reflektovat programy, sdílet úspěchy a potíže, najít možné nástroje ke zlepšení sociálního klimatu mezi žáky navzájem,
žáky a učiteli. Dále vyklíčovat potřeby žáků, pedagogů a vedení školy v oblasti školního klimatu a najít efektivní nástroje
k jejich naplnění.
Práce s klimatem školy a jeho pěstování pozitivně přijatelným směrem není otázkou jen tříd samotných, ale také pedagogů,
nepedagogických pracovníků, vedení školy, rodičů a veřejnosti. Na závěr dodejme, že cílem nás všech v duchu tohoto článku
by měla být snaha o to, aby se žáci cítili ve škole bezpečně, neohroženi nezdravými vlivy.
Mgr. Jana Vožechová (Okresní metodička prevence)

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 se v ZŠ. ZUŠ a MŠ ve Stochově uskutečnil zápis do 1. tříd ZŠ.
Budoucí prvňáčci přicházeli do budovy většinou natěšeni, ale někteří
i s mírnými obavami z neznámého prostředí. Po přivítání a doprovodu
žákem z 5. tříd se obavy rozptýlily. Děti procházely 3 třídami, které byly
tématicky vyzdobené. V jednotlivých třídách plnily za účasti p. učitelek
1. stupně i svých rodičů nenáročné úkoly, které prověřovaly jejich znalosti před vstupem do 1. třídy. Na závěr obdržely všechny zapsané děti
dárek a upomínkový list.
K zápisu se dostavilo 67 dětí. Do školy v září nastoupí 58 žáků
(23 chlapců a 35 dívek). Zbývajícím žákům vyřizují rodiče odklad školní
docházky. Potřebné podklady k odkladu je nutné dodat do 31. května
2012.
Mgr. Hana Doušová, zást. ředitele

MĚSTO STOCHOV TŘÍDÍ ODPAD
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Vážení spoluobčané,
v rámci zefektivnění třídění odpadu bude v průběhu měsíce března nově zaveden i sběr textilu a obuvi. Na počátku bude v našem městě jedna nádoba, která bude umístěna na rohu ulic
Zborovská a J. Šípka. V budoucnu, pokud bude ze strany občanů o tuto službu zájem,
je možné přidat i další do jiných lokalit města. Svoz kontejneru na textil bude probíhat dle potřeby (3x až 4x týdně). Naše město se tak zapojí do projektu KOUTEX.
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, a tedy další možností třídění odpadů 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.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Kontejnery na velkoobjemový odpad jsou pravidelně přistavovány v různých částech Stochova:
Každou první sobotu v měsíci – Čelechovice u obchodu (9:00 – 11:00 hod)
Každou druhou sobotu v měsíci – Stochov, křižovatka Dlážděná x J. A. Komenského (9:00 – 11:00 hod)
Každou třetí sobotu v měsíci – Slovanka, u obchodu (9:00 – 11:00 hod)
Každou čtvrtou sobotu v měsíci – Stochov, křižovatka Hornická x Školní (9:00 – 11:00 hod)
V případě páté soboty v měsíci – Honice, u obchodu (9:00 – 11:00 hod)
Velkoobjemový odpad je přebírán pracovníkem TS.
Do velkoobjemového odpadu nepatří: veškerý tříděný odpad, tzn. papír, plasty, sklo – zkrátka vše, na co máme kontejnery
na tříděný odpad.
Dále sem nepatří: nebezpečný odpad, tzn. pneumatiky, barvy, chemikálie a jejich obaly, elektrospotřebiče, elektromateriál.
ELEKTROODPAD, BATERIE, SVĚTELNÉ ZDROJE
Vysloužilé velké i malé elektrospotřebiče je možno odevzdat ve sběrném dvoře, který najedete v areálu Technických služeb
v Honicích. Zároveň lze malé elektrospotřebiče (např. vysavače, rádia a jiné drobné elektro) odevzdat i v prodejně Technických
služeb na Mírovém náměstí. Zde je možno odevzdat například i baterie.
Další možnosti na zvýšení efektivity třídění lze využít přímo v budově Městského úřadu v infocentru, kde se nachází malá
sběrna na použité světelné zdroje. Jedná se především o úsporné žárovky (nikoli obyčejné). Zářivky totiž obsahují malé množství rtuti, proto je nutné tyto zdroje odděleně sbírat a odevzdávat na místa, která jsou pro tento účel určena.
Město Stochov bude i nadále usilovat o zvyšování kvality třídění a o co největší dostupnost pro své občany. Pokud budeme
lépe třídit, nejenže mohou klesnout náklady na likvidaci komunálního odpadu, ale budeme mít čistější město, ve kterém žijeme.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Bc. Ivana Dvořáková

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
3/2012 bylo vydáno ve Stochově dne 8.3. 2012. 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.

NÁJEMNÍ BYDLENÍ
? Znáte svá práva a povinnosti ?

Pokud nedošlo ke sjednání nájemného dohodou, například u tzv.
regulovaného nájmu,
může pronajímatel
písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Když nájemce s návrhem
na zvýšení nájemného souhlasí, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Pokud nájemce pronajímateli nesdělí
písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného
souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby
výši nájemného určil soud.
Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě
a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu.

§§§

POZOR! Soud může podobně rozhodnout také v případě nájmu, kde bylo
nájemné sice sjednáno dohodou a jde o nájem na dobu neurčitou,
jestliže došlo k podstatné změně okolností, z nichž při sjednávání nájemného pronajímatel nebo nájemce vycházel.
POZOR! I nájemce může podobně navrhovat snížení nájemného, postupuje se při tom obdobně!
POZOR! Pro určení nájemného u družstevního bytu toto neplatí!
Pokud nájemce nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění, poskytovaná
s užíváním bytu do pěti dnů
po splatnosti, je povinen
zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Nařízení vlády stanovuje v současnosti
výši poplatku z prodlení
za každý den prodlení 2,5
promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý
i započatý měsíc prodlení.

Přiměřená sleva
Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel
přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu
z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže se v důsledku
toho užívání bytu zhoršilo. Stejné právo má nájemce i tehdy, jestliže se stavebními úpravami v domě podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky
užívání bytu nebo domu. Nájemce má právo na přiměřenou slevu z úhrady
za plnění, poskytovaná s užíváním bytu, pokud je pronajímatel řádně a včas
neposkytuje. Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od odstranění závad.
Nájemní smlouva musí kromě obecných náležitostí (jako je například označení smluvních stran, včetně případného výslovného uvedení obou nájemců),
obsahovat co nejpřesnější označení bytu, nejlépe katastrálním územím,
číslem domu a číslem bytové jednotky, které zjistíte z příslušného výpisu
z katastru nemovitostí, přesnou adresou domu a polohou a umístěním bytu
v domě. Dále musí nájemní smlouva k bytu obsahovat jeho příslušenství,
rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Pozor! Výše nájemného (tedy částka
za samotné užívání bytu) má být jasně a výslovně oddělena od ostatních
plnění, například záloh na energie, nákladů na správu domu, plateb do fondu
oprav atd.!
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Pronajímatel je oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil
peněžní prostředky
k zajištění nájemného
a úhrady za plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu
a k úhradě jiných
svých závazků v souvislosti s nájmem.
Pronajímatel uloží složené peněžní prostředky na svůj
zvláštní účet, společný pro všechny nájemce,
u peněžního ústavu. Výše složených peněžních prostředků
nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného
a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti
s užíváním bytu.
Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít k úhradě
pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná
v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných závazků
nájemce v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným
rozhodnutím soudu nebo vykonatelným rozhodčím nálezem
nebo nájemcem písemně uznaných. Uvedené pohledávky
má pronajímatel právo započíst proti pohledávce na vrácení
příslušné úhrady. Nájemce je povinen doplnit peněžní prostředky na účtu u peněžního ústavu na původní výši, pokud
pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal,
a to do jednoho měsíce.
V nájemní smlouvě si mohou nájemce a pronajímatel
do značné míry upravit vzájemná práva a povinnosti podle
své vůle, ale některá případná ustanovení jsou neplatná
z důvodu rozporu se zákonem! Například nelze obejít ustanovení, že pronajímatel může vypovědět nájem bytu pouze
z důvodů uvedených v zákoně, že výpovědní lhůta nesmí
být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce, a mnohá další ustanovení, chránící nájemce.
Písemné vyhotovení každé, nejen nájemní smlouvy, si VŽDY
před podpisem řádně, pečlivě a pozorně přečtěte! Nikdy
nepodepisujte nic, s čím nesouhlasíte nebo čemu z části
nebo zcela nerozumíte! Čtení smlouvy není výrazem neslušnosti, naopak je průvodním jevem korektních vztahů mezi
smluvními stranami!

Nájemné a jeho změny
Nájemce je samozřejmě povinen platit pronajímateli
nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním
bytu, a to v příslušné výši. Výše nájemného při uzavírání
nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání
nájemního vztahu se zpravidla sjednává dohodou mezi
pronajímatelem a nájemcem, tedy v písemné nájemní
smlouvě, nebo v dodatcích či změnách této smlouvy.

Pokračování v příštím čísle.
Připravil HoJ.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
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Začátkem února letošního roku se konala výroční členská schůze Svazu tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace
Stochov. Na této schůzi byla hodnocena práce jednotlivých aktivit a účastníci byli seznámeni s plánem akcí na letošní rok.
Chystáme např. dva rekondiční pobyty, dva zájezdy do Polska, zájezd na zámek Ploskovice, do Litoměřic na „Zahradu Čech“
aj. Touto cestou bych chtěla pozvat všechny postižené a seniory na Dny otevřených dveří, které se budou konat v klubovně
naší organizace, v Kulturním domě Stochov – zadní vchod (šatny umělců). Akce bude probíhat každý čtvrtek od 14:00
do15:00 hodin. Zde budou případní zájemci podrobněji seznámeni s prácí naši organizace.
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat vedení Domu kultury Stochov za bezplatný pronájem sálu na konání naší výroční schůze a Střední škole služeb a řemesel Stochov za zhotovení pohoštění, které také přispělo ke zdárnému průběhu výroční členské schůze.
Za STP v ČR, o.s., místní organizaci Stochov, Marie Staňková - předsedkyně

BLAHOPŘÁNÍ
MY ČLENOVÉ STP CHCEME TOUTO CESTOU POBLAHOPŘÁT NAŠÍ PŘEDSEDKYNI PANÍ MARII STAŇKOVÉ
U PŘÍLEŽITOSTI JEJÍHO ŽIVOTNÍHO JUBILEA. VŠE NEJLEPŠÍ, STÁLÉ ZDRAVÍ A DO DALŠÍCH LET HODNĚ SIL.
DĚKUJEME ZA JEJÍ PRÁCI, KTEROU PRO NÁS VŠECHNY VYKONÁVÁ.

KOMISE PRO SPORT, KULTURU A ŽIV. PROSTŘEDÍ
BESEDY S ODBORNÍKY?
V rámci prevence rizikového chování bychom rádi uspořádali pro rodičovskou i ostatní veřejnost besedy s odborníky
(psychology, policisty, pedagogy, lékaři apod.). Velmi nám pomůžete, když odpovíte na následující otázky – zaškrtněte prosím
odpověď, která odpovídá vašemu přání:
Rád (a) bych se zúčastnila přednášky:
●
Ano
●
Spíše ano
●
Spíše ne
●
Ne
Nejvíce mě zajímají tato témata:
●
Jak návykové látky ovlivňují negativně život člověka, jak se bránit nebezpečí vzniku závislosti?
●
Je AIDS stále hrozbou v naší společnosti, nebo je to jen mýtus?
●
Jak vychovávat dítě v rodině, aby bylo připraveno na kvalitní život v dnešní společnosti?
●
Jak rozpoznat šikanu a účinně se jí bránit?
●
Jak se bránit agresivitě dnešní společnosti?
Jiné (uveďte jaké):
Děkujeme za vyplnění anketního lístku (odevzdejte do 30. 3. 2012, a to do prodejny tabák U Marie nebo do kanceláře
k panu Barochovi).
Za Komisi pro sport, kulturu a životní prostředí ve Stochově Ing. Jaroslava Holanová

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
V měsíci únoru řešila městská policie opět rušení nočního klidu v ulici Jaroslava Šípka. Součinnost státní a městské policie bylo potřeba ke zvládnutí agresivního útočníka nočního podniku, který
slovně i fyzicky napadal ostatní hosty. Byl pacifikován a skončil v cele předběžného zadržení.
Na upozornění občanů, že důchodkyně již druhý den nevychází ze svého domu, že je zamčená
a nikterak nereaguje, byl důvod k otevření hlídkou městské policie z obavy o její zdravotní stav.
Bohužel se ukázalo že žádná lékařská pomoc už ji nepřivede k životu. V jedné ze zahrádek v kolonii
na Holubíně bylo objeveno doupě nezvaných návštěvníků, proto jsou prováděny častější kontroly
v těchto místech.. Stejně tak budou prováděny v součinnosti městské a státní policie v ulici Švermova, kde se množí stížnosti na rychlou jízdu řidičů a nepořádek ze strany nakupujících v obchodním
domě Tesco.
Zdeněk Zaspal - vedoucí MP Stochov

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
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POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY
KDY: 6 .- 9. dubna 2012
KAM: Ze Stochova do křivoklátských lesů
ZVE VÁS : Klub českých turistů Stochov, který pořádá svou první letošní turistickou akci
START: V ZŠ Stochov, zadní vchod
TRASY POCHODU:
Na turistickou vycházku se můžete vydat již v pátek 6. dubna po 15.00 hod. a bude pro vás připravena trasa 9 km v okolí Stochova. V sobotu 7. dubna si budete moci vybrat jednu z tras v délce 11, 19, 35 a 50 km. Kratší trasy budou vedeny směrem na
Lány a lesními cestami, ty delší pak směrem na Pilský rybník, Belšánku, Řevníčovské nádraží a zpět na Stochov.
V neděli 8.dubna je možné se vypravit s turisty na jednu z tras v délce 20, 29, 41 a 52 km. Tyto trasy vedou směrem na Srby,
Kamenné Žehrovice, Družec, Dolní Bezděkov, Roučmídův mlýn, Kyšice, Chyňavskou myslivnu a přes Lány zpět na Stochov.
A pro vás, kteří se bude mít chuť projít i o Velikonoční pondělí 9. dubna, je připravena trasa 15 km směrem na Rynholec, Lány,
Lánský zámek, Tuchlovice a polní cestou zpět na Stochov. Popis všech připravených tras obdržíte při prezenci v ZŠ.
KČT Stochov vám přeje krásné počasí a dobrou partu na všech vybraných trasách.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ STOCHOV
pořádá u příležitosti 26. ročníku dálkového etapového pochodu
ZE STOCHOVA DO KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ
TURISTICKOU ZÁBAVU
pod názvem: JAK V PŘÍRODĚ – TAK NA PARKETU
Přijďte si zatančit v sobotu 7. dubna 2012 do sokolovny ve Stochově.
K tanci, poslechu a dobré náladě bude vyhrávat oblíbená kapela

ČERNÝ BREJLE
Vstupenky v hodnotě 80,-Kč je možno zakoupit v předprodeji - prodejna květin na Mírovém
náměstí a nebo v budově školy–zadní vchod–při prezentaci pochodu
Tombola a příjemné turistické posezení zajištěno.

VÝSTAVA
V galerii DK Stochov se dne 5. dubna
2012 od 16,00 hod. uskuteční výstava
„Život na Mayrau“, která nám připomene
historii těžby černého uhlí, hlavně na
Kladensku.
Na informačních tabulích se můžete
dozvědět spoustu zajímavostí z historie
uhelné těžby, o geologii a dobývání uhlí,
o důlním měřičství, o havířích i důlních
záchranářích.
Také se můžete podívat na některé
hornické náčiní a přístroje, prohlédnout
si zkameněliny, i např. model důlního
vozíku.
Koho výstava zaujme, může tuto expozici vnímat také jako pozvánku
do Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích, který byl zřízen ještě
za provozu v roce 1994.
Pavel Rolinec

OBČANSKÁ PORADNA
Služba pro řešení situační životní krize
„Drtivá většina lidí v průběhu života nespadá pod žádnou specifickou cílovou skupinu, které jsou poskytovány sociální, psychoterapeutické či právní služby. I přesto se každý člověk může během
svého života dostat do složité životní situace, která je tak rozsáhlá
a dlouhodobá, že narušuje běžnou integritu jedince a jeho osobnosti. Toto narušení může zasáhnout člověka jak po stránce psychické, tak somatické, sociální nebo v kombinaci dvou či všech
těchto hledisek.
Situační životní krize může znamenat:
- rodina zasažená závislostí jednoho z členů na drogách, alkoholu
či gamblingu (závislé dítě, partner či rodič)
- násilí v rodině, kdy se jeden z partnerů stává obětí domácího
násilí
- dlouhodobý pocit ztráty či samoty (ztráta partnera, ztráta dítěte,
ztráta rodiny, ztráta zaměstnání, odchod dospělých dětí z domova,
odchod do důchodu, pocit samoty na základě sociálního vyloučení, společenská izolace v souvislosti s přestěhováním se)
- ztráta přístřeší (v souvislosti s rozvodem, na základě živelné katastrofy, na základě krizové finanční situace)
- návrat z výkonu trestu a s ním spojená možná sociální nejistota
Oblasti pomoci
- drogová prevence (konzultace s rodiči a blízkými závislých)
- oběti domácího násilí (pomoc domácího násilí, konzultace
s osobami blízkými)
- manželská a rodinná poradna (poradenství v situační životní
krizi) bezdomovectví (navázání na dlouhodobý program ubytování v azylovém domě)
- mediační a probační služba (konzultace pro oběti trestných činů,
pomoc při návratech z výkonů trestů)
Cílová skupina:
- muži a ženy nad 15 let, kteří se ocitnou ve výše popisované situační životní krizi
MĚSTSKÝ ÚŘAD STOCHOV – SALÓNEK
(přízemí Domu Kultury Stochov)
KAŽDÁ STŘEDA OD 16:30 – 17:30H
SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ A NA PŘÁNÍ
I ANONYMNĚ!
MOŽNOSTI KONZULTACE – OSOBNÍ
A ELEKTRONICKÁ (resoc@volny.cz)

Sokolské plesání
11. února letošního roku jsme pořádali jako každoročně
Sokolský ples. Tentokrát jsme vybrali termín tak, aby konkurence
okolních plesů byla co nejmenší. Na samém začátku se předvedla
naše nejmenší gymnastická základna, pak se o předtančení postarala profesionální dvojice tanečníků z klubu Admira Kladno. Zaslouží si poděkování a obdiv. Pak už se na podiu chopili svých
nástrojů kluci V Pantoflích a přispěli tak k tomu, že se celý sál
bavil a byl v dobré náladě. I jim patří naše velké poděkování. Jaká
by ale byla zábava bez lidí, kteří se chtějí bavit? Všem, kteří přišli,
patří další velký dík. Nebylo jich málo, protože byl vyprodaný
celý sál. K dobré náladě určitě přispěla i krásná tombola. Více než
tři stovky cen bylo v osudí a poděkování patří všem, kteří naši
tombolu podpořili.
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Do tomboly nám přispěli: Město Stochov, Prodejna
COOP, Firma LEIFHEIT, lékárna LEKIN, Sklenářské
a pískovací práce, výroba šperků – manželé Olexovi, Odborné učiliště Kladno Vrapice, Kadeřnictví – Věra
Šebová, Řeznictví Čelechovice – p. Lenka Stárková,
Pekárna - p. Sailer, Krmiva a květiny Stochov u Dubu,
Agrodružstvo Kačice, Novák - Maso, uzeniny Tesco,
Krouhárna zelí Slovanka, Textil – p. Kuklová, Hospoda
u Kozy, Chovatelské potřeby – p. Morávková, Ovoce,
zelenina – p. Chytrá, Masáže – p. Šachová, p. Jitka
Syberová, p. Jana Krobová, p. Liduška Coufalová,
p. Biela, p. Jana Sobotková, p. Jana Kolmanová, p. Tomáš
Maštalíř, p. František Štětina a další a další, kterým ještě
jednou touto cestou děkujeme.
Když se dílo podaří a lidé se baví, je odměnou a současně závazkem pro další rok.
Za rok nashledanou na dalším sokolském plese.
Z. Zaspal

SPORT - TENIS
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TENIS NA STOCHOVĚ
Celostátní halový turnaj mužů
Dne 7.1. 2012 uspořádal Tenisový klub Stochov celostátní halový turnaj mužů v tenise. Do Sportovní haly Stochov se k prezentaci dostavilo 10 hráčů. Z celkového vítězství se radoval Tomáš VELC, ml. /TK Stochov/ a ve čtyřhře dvojice Karel Klusák
spolu s Romanem Klusákem /oba TK Stochov/.
Z výsledků - dvouhra - semifinále: Roman Žák - Jiří Zíma 7/5, 6/4, Tomáš Velc, ml. - Martin Kunkela 6/3, 6/2, finále: Tomáš
Velc, ml. - Roman Žák 7/6, 7/5.
Čtyřhra - semifinále: Roman Žák, Tomáš Velc, ml. - Michal Pejša, Ondřej Zíka - 6/1, 6/4, Karel Klusák, Roman Klusák - Martin
Kunkela, Jiří Zíma 6/1, 6/3, finále: Karel Klusák, Roman Klusák - Roman Žák, Tomáš Velc, ml. 1/6, 6/3, 10/5.

Celostátní halový turnaj mladších žáků Tecnifibre - UNIQA CUP
Dne 4.2. 2012 uspořádal Tenisový klub Stochov již tradičně celostátní halový turnaj mladších žáků pod názvem Tecnifibre UNIQA CUP. K prezentaci se do Sportovní haly Stochov dostavilo
10 hráčů. Z celkového vítězství se radoval Petr TLAMSA /TCD
Donovalská Praha/, když ve finále po velmi napínavém boji těsně
přehrál Petra Saka /TK Stochov/ 7/6, 4/6, 10/6. Ve čtyhře zvítězila
domácí dvojice Petr Sak, Richard Kos /oba TK Stochov/, když ve
finále přehrála dvojici Petr Tlamsa /TCD Donovalská Praha/, Daniel Brokl /TK Stochov/ 6/1, 6/3. Z výsledků - dvouhra - semifinále: Petr Sak /TK Stochov/ - Darek Střihavka /LTC Slaný/ 4/6, 6/3,
10/6, Petr Tlamsa /TCD Donovalská/ - Richard Kos /TK Stochov/
0/6, 6/4, 10/7, finále: Petr Tlamsa - Petr Sak 7/6, 4/6, 10/6. Čtyřhra
- semifinále:Petr Tlamsa, Daniel Brokl - Marek Klusák, Ondřej
Kostinec 6/0, 6/0, Richard Kos, Petr Sak - Darek Střihavka /LTC
Slaný/, Miloslav Silbernágl/Spartak Hořovice/ 6/4, 7/5, finále: Richard Kos, Petr Sak - Petr Tlamsa, Daniel Brokl 6/1, 6/3.
Ceny vítězům a finalistům předal prezident klubu Roman Klusák.

Roman Klusák

Foto: vlevo finalista Petr Sak /TK Stochov/, vpravo vítěz Petr
Tlamsa /TCD Donovalská Praha/.
MIROSLAV KLAIL
Malířské, lakýrnické
a tapetářské práce
TEL.: 604 783 511
Brandýsek, čp. 375
Stochov, čp. 319

Dne 17. 3. 2012 od 10,00 hod.
se uskuteční v baru U čápa
(objekt bývalé mlékárny v Kačici) turnaj ve stolním
tenise pro neregistrované „O putovní pohár
baru U čápa“.
Startovné 200,-Kč.
Přihlášky a ostatní
informace na tel.:
774 120 096
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PLES MĚSTA STOCHOV
Ples města trochu jinak

V únoru se uskutečnil již 12. reprezentační ples města, jako vždy na velmi dobré společenské úrovni. Na ples přijeli hosté
z našeho družebního města Saarwellingenu a senátor Jiří Dienstbier. Málokdo však ví, že již pátý rok se o plesové
předtančení stará Taneční klub Admira Kladno, jehož členkou je rodící
se talent, Veronika Lišková, dcera jedné pracovnice městského úřadu.
A právě ji jsme si vybrali k rozhovoru. Je ji krásných dvanáct let a odmala
je velmi akční. Její kariéra začala ve třech letech, právě ve stochovské sokolovně, oddíle gymnastiky TJ Sokol Stochov-Honice. Ve čtyřech letech nastoupila
na pohybovou průpravu v Kulturním domě v Kladně a od pěti let je členkou
Tanečního klubu Admira Kladno. Má již pátého partnera, Adama Ondřeje,
a právě spolu dosáhli zatím největších úspěchů. V současnosti tancují kategorii Junior I. a vytancovali spolu třídu B jak v latinskoamerických, tak i ve standartních tancích, což je nejvyšší možná třída v této kategorii a zajišťuje účast
na Mistrovství ČR.
Verčo, jak se spolu snáší škola a tréninky?
Po ukončení pěti tříd Základní školy v Kačici jsem v současné době žákyní
šesté třídy Základní školy v Tuchlovicích. V obou školách mi všichni velmi
vycházeli vstříc tak, abych nezanedbávala školu a v případě potřeby mě uvolňovali na tréninky. Zatím se mi daří studovat s vyznamenáním, snad mi to při této
zátěži vydrží.
Trénuji každý den, přes všechny prázdniny, v sobotu a neděli takzvané víkendovky nebo soutěže. Před přípravou na Mistrovství ČR trénujeme i dvoufázově.
V plesové sezóně předvádíme ukázky z latinskoamerických a standartních tanců
a vystupujeme na různých společenských akcích.
Navštěvuji také Základní uměleckou školu ve Stochově a pod vedením paní učitelky Naděždy Chrobákové jsme již vystoupili
na koncertě ZUŠ Stochov v Kulturním domě.
Jaké jsou vaše největší úspěchy vašeho páru?
Za největší úspěch považujeme 15. místo na Mistrovství ČR v latině v Ostravě v soutěži I. (21. 1. 2012). Potom to bylo
23. místo ve standartu v Praze (18. 2. 2012), jako jediný pár z oddílu, kde se mohou zúčastnit pouze ty páry, které dosáhnou
ve své kategorii nejvyšší třídy. V současné době vrcholí příprava na Mistrovství republiky deseti tanců v Olomouci
(17. 3. 2012), kam pojedeme zase jako jediný pár z oddílu.
Zbývá také nějaký čas na zábavu, koníčky…
Času mám málo, domů jezdím kolem osmé, středy a pátky v půl desáté. Dříve jsem ještě někdy chodila na břišní tance, elektronické klávesy, teď již čas nezbývá. Mám ráda hudbu, křečka Bublinu a procházky s naší labradorkou Bessinkou, počítač,
kamarádky a kamarády.
Mám ještě jednu osobní otázku. Co jsi dostala pod stromeček?
Mým největším dárkem byl bezdrátový mikrofon, dále několik drobných dárků. Ráda dostávám peníze, které si schovávám
a z nich potom přispívám rodičům na šaty. Vždyť letos na mistrovství jsem si musela nechat ušít šaty na latinu i standart.
A to je položka za několik tisíc korun.
Veroniko, děkuji za rozhovor a přeji Ti úspěšný start nejen v Olomouci, ale i do života.
Jan Houžvic

Pár foto z 12. reprezentačního plesu města Stochov.

Je vidět, že zábava na plese byla výborná a všichni se dobře
bavili.
Redakce
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV

Od začátku letošního roku se ujala vlády nad veškerým
stochovským sportem organizační složka „Sportovní areály
města Stochova“ a zároveň se mění některá pravidla a zvyklosti
při provozování sportovní činnosti. Protože se nezadržitelně
blíží tenisová sezóna a současně se také mění některé podmínky
na tenisových kurtech, požádali jsme o rozhovor jejího vedoucího Bc. Tomáše Zajíce.
Je roční permanentní vstupenka na tenisové kurty nějak
omezena?
Permanentka na tenisové kurty není nijak omezena, tzn.,
že hráči, kteří budou mít permanentku zakoupenu, mohou jít
hrát tenis kdykoliv během tenisové sezony, bude-li na kurtech
volno. To, jestli bude den a hodina, ve kterou chtějí jít hrát,
volná, zjistí zájemci o hru na webových stránkách
www.sportstochov.cz v rezervaci tenisových kurtů nebo přímo
v tenisovém areálu, kde bude rozvrh též umístěn. Tento rezerTJ Baník - šatna II.
vační systém na tenisové kurty bude spuštěn před začátkem
tenisové sezony (začátek tenisové sezony bude oznámen v závislosti na počasí, na www.sportstochov.cz).
Jaká bude provozní doba tenisových kurtů v pracovních dnech a o víkendech?
V pracovní dny bude od 7:00 do 21:00 hod. a o víkendech
od 8:00 do 21:00 hod.
Jak bude zajištěno občerstvení na tenisových kurtech?
Otázka občerstvení je momentálně v řešení, ale nikdo
se nemusí obávat, že nebude na tenisových kurtech občerstvení.
Z textu na stránkách sportovních areálů nevyplývá,
jak budou hrát soutěže družstva dospělých, můžete se k tomu
vyjádřit?
Družstva dospělých budou hrát svá mistrovská utkání stejně
jako všechny ostatní družstva na tenisových kurtech
ve Stochově zdarma. Co se týče turnajů, tak TK Stochov
zaslal požadavky na rezervování tenisových kurtů v určitých
termínech a tyto termíny má zarezervované, takže na tenisových kurtech ve Stochově bude TK Stochov hrát nejen
mistrovská utkání, ale i turnaje.
Započítává se do herní doby 60 minut na tenisových kurtech úprava dvorců před a po skončení hry?
TJ Baník - šatna I.
Ano. Je to běžná praxe na tenisových dvorcích. Ve všech
tenisových areálech je (tedy měl by být) „Provozní řád tenisových kurtů“, kde je uvedeno, že herní doba na kurtu je stanovena zpravidla na 60 minut. Nejinak tomu bude i u nás. Má-li hráč
zarezervovánu hodinu hraní např. od 14:00 hod., tak musí hráči před ním kurt upravit do 14:00 hod. Toto nastává pouze
při plném vytížení tenisových kurtů. Je samozřejmé, že pokud není další hodina zarezervována, mohou hráči ve hře pokračovat.
Pojďme ke Sportovní hale. Co je zde nového?
Ve Sportovní hale došlo k částečné výměně dveří,
protože byly v katastrofálním stavu. Dveře, které bylo
možné opravit, zůstaly a zpevnily se. Na konci ledna
dostaly dveře nové jednotné cedulky a byla pořízena
velká informační tabule. Také se snažíme minimalizovat obrovské tepelné ztráty ve Sportovní hale. Je až
s podivem, že u téměř nové haly k tomuto dochází.
Největší novinkou je ale to, že lze od začátku března
hrát ve Sportovní hale badminton, a to na dvou kurtech! Pro více informací o badmintonu a jiných novinkách ve Sportovních areálech města Stochova (např. v
únoru proběhla ve SH akce 1+1h. zdarma na bowlingu) sledujte naše webové stránky www.sportstochov.cz.
Vedoucího organizační složky Sportovní areály města
Stochova Bc. Tomáše Zajíce se ptal Jan Houžvic
Sportovní hala - nové dveře a cedulky

