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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V pondělí 3. září 2012 začala
škola. Největší zážitek měli určitě
prvňáčci, kterých letos bylo 56.
Před školou pro ně bylo připraveno slavnostní uvítání.
Školu, tak jako každý rok,
navštívila 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. Slavnostního uvítání se zúčastnila i místostarostka města Mgr. Miloslava
Becherová, jako zastupitelka
Středočeského kraje. V rámci
akce „Kufřík pro každého prvňáčka“ obdržel každý prvňáček
od Středočeského kraje malý
kufřík se školními pomůckami.

BOURBON - LANCY

ITES spol. s r.o.
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OSLAVY STÁTNÍHO SVÁTKU A VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V BOURBON - LANCY
Na začátku července zavítala delegace města Stochov společně
s přáteli ze Saarwellingenu do partnerského Bourbon-Lancy u příležitosti oslav státního svátku 14. července a zahájení výstavy fotografií L’été des portraits (Léto s portréty), která se koná každé dva roky
a je největší fotografickou výstavou pod širým nebem ve Francii,
která se věnuje portrétům. Po celém Bourbon-Lancy mohli
od 15. července do 23. srpna návštěvníci této výstavy shlédnout na
1500 fotografií tří stovek známých francouzských i zahraničních
profesionálních fotografů. Speciální pozornost si zasloužila výstavka
fotografií rodin s dětmi Teens and families in Europe (Děti a rodiny
Fota: Jovanka Skrčená v Evropě) od Uwe Ommera, který po dva roky navštěvoval své přátele po celé Evropě a kromě jejich focení se jich ptal na jejich přístup
k ekologii, co budou dělat v roce 2020 a jak vychází s ostatními členy své rodiny. Tato výstava je putovní a do Čech by se měla
dostat v roce 2014.
Souběžně s touto impozantní výstavou byla fotografickým kroužkem Bourbon-Lancy vyhlášena soutěž na téma Procházka
přírodou. Tato minisoutěž byla určena fanouškům fotografování z Bourbon-Lancy a jeho partnerských měst. Na druhém místě
se se svým ježkem, vyfotografovaným poblíž zahrádek na Stochově, umístila Jovanka Skrčená (15 let).
Při této příležitosti jsme také mohli dořešit výběr vhodného kamene (menhiru) z oblastí Saarwelingenu a Bourbon-Lancy.
Při I. etapě revitalizace návsi Čelechovice vznikne před objektem
Multifunkčního centra odpočinkový prostor s lavičkami, kam budou umístěny 4 kameny přátelství, velké 1,5-1,8 metru. Jeden
za Bourbon-Lancy, jeden za Saarwellingen, jeden za Stochov
a jeden za Středočeský kraj. Na tomto místě se také dozvíte, jak
daleko je od nás vzdušnou čarou Saarwellingen a Bourbon-Lancy,
z jakého kamene je menhir zhotoven a další zajímavé informace.
Revitalizace by měla být dokončena v roce 2013. Menhiry
z Bourbon-Lancy a Saarwellingenu by měly dorazit společně
s delegací našich německých francouzských přátel, které jsme
pozvali na každoroční posvícenské oslavy, které se budou konat
poslední víkend v září.
Lucie Skrčená

Vážení nájemníci,
s koncem prázdnin a dovolených a blížícím se zahájením nové topné sezóny rekapitulujeme
a vyhodnocujeme stav a úspěšnost provedených oprav a pravidelné údržby technologií sloužících pro výrobu a dodávku tepla.
Jak jsem zmínil v minulých příspěvcích, tak nás letos čekalo poněkud náročnější léto, neboť objem oprav byl větší, než v předchozích letech. Dále v textu bych proto stručně popsal jednotlivé akce a stav jejich plnění:
●
oprava střešního pláště kotelny PK1 - byla opravena vazba a podbití a v celé ploše střechy byla
položena nová krytina - ukončeno 15.8.2012.
●
oprava fasády a podlah kotelny PK1 - omítky kotelny budou ze tří stran opraveny a natřeny fasádní barvou. Zadní stěna kotelny zatím nebude realizována z důvodu plánovaných stavebních úprav. Tato akce navazuje na opravu střechy dokončení 25.9.2012.
●
likvidace bývalých uhelných kotelen - tuto akci naše firma nezajišťuje, pouze poskytuje nezbytnou technickou součinnost. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat obyvatelům dotčených domů za trpělivost a pochopení - ukončení
14.9.2012.
●
oprava odtahových cest uhelné kotelny - v rámci smluvního vztahu tuto akci provádí a financuje majitel objektu, naše
firma opět poskytuje technickou podporu. Po provedení této akce by mělo být dosaženo minimalizace nežádoucího úniku
spalin do ovzduší. Akce probíhá v návaznosti na údržbu kotlů - ukončení 14.9.2012.
●
pravidelné revize a kontroly - v této oblasti probíhají veškeré práce dle stanoveného harmonogramu a bez zpoždění.
●
výstavba nových předávacích stanic v ul. J.A. Komenského - o této akci vás budu samostatně
informovat v dalším měsíci. Jedná se o další fázi modernizace a zefektivnění topného systému
ve Stochově - dokončení 25.9.2012.
Za společnost ITES spol. s r.o. - Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA
Usnesení z 13. řádného zasedání Zastupitelstva
města ve Stochově ze dne 18. června 2012
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
* zprávy z jednání Rady města za období mezi 12. a 13. řádným
zasedáním Zastupitelstva města;
* že dne 4. června 2012 byla uzavřena dohoda o narovnání mezi
městem Stochov a Tenisovým klubem Stochov.

Zastupitelstvo města po projednání konstatuje:
* splnění, popřípadě naplňování usnesení z předešlého zasedání
Zastupitelstva města;
* v rámci akce pro stochováky, výběrové řízení – přidělení 10 volných bytů bez „nájemného dopředu“;
* že na byt č. 3 – 2+1, Stochov, Sokolovská 205/11 se nepřihlásil
žádný zájemce.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* rozšíření programu 13. zasedání Zastupitelstva města
o bod č. 9 – Kontrolní výbor a o bod č. 10 – ITES, s.r.o.;
* v rámci akce pro stochováky, výběrové řízení – přidělení 10 volných bytů bez „nájemného dopředu“: byt č. 1 – byt 2+1, Stochov,
J. Šípka 189/1 paní Stanislavě Koblicové, Stochov, byt č. 2 – byt
2+1, Stochov, ul. Sokolovská 205/8 paní Jitce Kuchtové, Stochov,
byt č. 4 – byt 2+1, Stochov, J. A. Komenského 217/2 paní Daně
Mihálové, Stochov, byt č. 5 – byt 2+ 1, Stochov, Mírové nám. 259/31
panu Martinu Rybkovi, Stochov, byt č. 6 – byt 2+1, Stochov, ul.
Švermova 276/17 panu Jiřímu Málkovi, Stochov, byt č. 7 – byt 2+1,
Stochov, ul. Hornická 340/26 paní Janě Vajcové, Stochov, byt č. 8 –
byt 2+1, Stochov, ul. U stadionu 381/17 slečně Martině Pavlíkové,
Stochov, přidělení bytu č. 9 – byt 2+1, Stochov, ul. U stadionu 380/7
paní Janě Vajcové, Stochov, byt č. 10 – byt 2+1, Stochov, ul. Hornická 384/5 slečně Andree Bauerové, Stochov;
* v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r zák. č.
128/2000 Sb. změnu názvu ulice Nová v k.ú. Čelechovice s tím,
že nový název ulice navrhnou dotčení občané do 31. 8. 2012;
* bez připomínek dle § 84 zák. 128/2000 Sb., o obcích závěrečný
účet města Stochov za rok 2011 s příjmy 209.075 mil. Kč a výdaji
199.015 mil. Kč, po konsolidaci s příjmy 167.193 mil. Kč a výdaji
158.408 mil. Kč s financováním – 8.785 mil. Kč;
* bez výhrad celoroční hospodaření města za rok 2011 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2011;
* hospodaření příspěvkové organizace „Základní škola, Základní
umělecká škola a Mateřská škola Stochov“ za rok 2011 se ziskem
2.156,59 Kč;
* příspěvky Sportovním a kulturním organizacím pro rok 2012
ve výši 539.500,-Kč;
* rozšíření plánu činnosti Kontrolního výboru pro rok 2012 o kontrolu výběrových řízení;
* rekonstrukci tepelných rozvodů a instalaci výměníkových stanic
Stochov – síť CZT, okruh K1, čp. 210, 211, 212, 213, 214 a 215;
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* cenovou nabídku na opravu oplocení a vrat v areálu SAMS
společnosti KAPAMONT, s.r.o., Tuchlovice, za částku
43.320,- Kč bez DPH;
* nabídku společnosti, Ing. Aleš Novák, Živa, Unhošť, na pokácení dvou stromů a následnou výsadbu dvou kusů stromů na
Návsi Družby, v Čelechovicích, ve výši 18.960,- Kč vč. DPH;
* zprávu o hospodaření Technických služeb Stochov, s.r.o.
za rok 2011;
* hloubkovou úpravu travnatého hřiště TJ Baníku Stochov;
* provedení zastínění objektu čp. 202 – budova 1. MŠ Stochov
od společnosti VEKRA stavební, spol. s r.o. Líbeznice,
za částku 31.053,- Kč bez DPH;
* celkové náklady na akci rekonstrukce střechy bl. 45 Stochov
v celkové částce 2.976.658,- Kč bez DPH;
* celkové náklady na akci „Revitalizace návsi Honice“
v částce 4.907.640,- Kč bez DPH;
* provedení schodů a odvodnění u č.p. 42, ulice V. Ulmana,
Stochov, od společnosti GO PRIM s.r.o. Kladno, za celkovou
částku 107.315,-Kč vč. DPH;
* uzavření smluv na dodávku silové elektrické energie pro ZŠ,
ZUŠ a MŠ Stochov, Sportovní halu Stochov a budovu čp. 486
Stochov;
* vybrané zástupce města, na oslavu konanou v partnerském
městě Bourboun – Lancy (Francie), ve dnech 14. - 15. července 2012;
* vyhlášení dalšího kola mimořádné akce pro stochováky,
přidělení 15 volných bytů bez tzv. „nájemného dopředu“,
za stejných pravidel, které budou losovány na zasedání Zastupitelstva města, v měsíci září 2012;
* finanční příspěvek výši 5.000,- Kč, z Fondu pro sport
a kulturu, TK Stochov, na oslavy 25 let od jeho založení, které
se uskuteční 28. 7. 2012 a současně odsouhlasila prominutí
pronájmu tenisových kurtů, ve výši 2.000,- Kč;
* navržený program mládežnické výměny, konané v letošním
roce ve Stochově, ve dnech 18. 7. – 22. 7. 2012;
* skutečné náklady na zemní práce a dopadové zóny pro dětské
hřiště Třešňovka, v částce 143.350,- Kč bez DPH;

Nejdůležitější body ze zasedání Rady města
od 18. června do 9. července 2012
Rada města po projednání odsouhlasila:
* provozní řády dětských hřišť Honické náměstí a „Třešňovka“;
* vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby
v rámci akce – „Sadové úpravy vnitrobloku v ul. Švermova, Stochov,
od společnosti ARIPROS, s.r.o., Kladno, za částku 58.700,- Kč bez
DPH, které budou navazovat na realizaci parkoviště;
* provedení projektové dokumentace a rozšíření výkonu inženýrské
činnosti, v rámci akce „Komunikace ul. U Studánky“, od společnosti
ARIPROS, s.r.o., Kladno, za částku 27.800,- Kč bez DPH;

* vybrané zástupce města na oslavu Schlossfestu, konanou
v partnerském městě Saarwellingen, ve dnech 3. – 5. srpna
2012.

Rada města po projednání neodsouhlasila:
nabídku společnosti DARUMA, s.r.o., Plzeň, na prezentaci
města v multimediálním informačním panelu, který bude umístěn v Rakovníku, v Nádražní ulici.
(Připravil a foto Jan Houžvic)
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V souladu s ustanovením § 15 odst. a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
Článek 1
Volby se uskuteční v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do
14.00 hodin.
Článek 2
Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č. 1 je místnost v čp. 17 v ul. Osvobození (budova fary) pro voliče s trvalým pobytem v místní části Honice (ulice J. Dundra, Osvobození, V. Ulmana, V. Stádníka, Polní, Za kampeličkou, Na drahách, Na Americe, Ve skaličkách, V srní, U topolu, Honické náměstí), dále ve Stochově,
ulice Osvobození, Vodárenská, Na dolíkách, B. Němcové, Dlážděná, Nová, Družstevní, Lidická, Zahradní, U studánky, M. Majerové, M. Pujmanové, K. Lhotáka, J. Š. Baara, náměstí U dubu a části ulic
Švermova (čp. 102, 107, 111, 348, 349, 350, 418, 428-432, 449, 487, 508, 509), J. A. Komenského (čp.
450, 466, 467) a J.Šípka (čp. 32),
b) ve volebním okrsku č. 2 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (výstavní síň) pro voliče s trvalým pobytem
v sídlišti Stochov, ulice Ve dvojdomkách, Sokolovská, Pionýru a části ulic J.A.Komenského(čp. 210213, 215, 217-219), Hornická (čp. 214, 227-229, 235-238), Švermova (čp. 220-222, 244-248),J. Šípka
(čp. 187-197, 291-293),
c) ve volebním okrsku č. 3 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (foyer kina) pro voliče s trvalým pobytem v
sídlišti Stochov, ulice 9. května, Zborovská, Dukelská, Mírové náměstí a části ulic Hornická(čp. 310313, 315, 316), Švermova (čp. 274-276), J. Šípka (čp. 320-322, 486),
d) ve volebním okrsku č. 4 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice Školní a části ulic Hornická (čp. 329, 330, 338-343, 384 -386),
Švermova (čp. 331-334), J. Šípka (čp. 323-325, 371-373), U stadionu (čp. 344 -346, 374 -383, 490),
e) ve volebním okrsku č. 5 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým
pobytem v sídlišti Stochov, ulice S. K. Neumanna a části ulic U stadionu (čp. 364 -366) a J. Šípka (čp.
368-370, 387, 434, 435),
f) ve volebním okrsku č. 6 je místnost v čp. 43 v Nádražní ulici (železniční stanice Stochov) pro voliče s
trvalým pobytem v odloučené části obce Slovanka,
g) ve volebním okrsku č. 7 je místnost v čp. 87 v Čelechovicích (objekt multifunkčního centra - budova
bývalé „hasičárny“) pro voliče s trvalým pobytem v místní části Čelechovice.
Článek 3
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Článek 4
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem hlasování hlasovací lístky.
Článek 5
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové
Článek 6
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynu předsedy okrskové volební komise.

Ing. Stanislava Fišerová, MPA
starostka
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MĚSTO STOCHOV TŘÍDÍ ODPADM
Vážení spoluobčané,
v rámci zefektivnění třídění odpadu byla rozšířena služba v třídění elektroodpadu. Doposud bylo
možné odkládat vysloužilé velké i malé elektrospotřebiče 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 ve Stochově.

NOVINKA
Nově je umístěna nádoba na drobné vysloužilé elektrospotřebiče (mobilní telefony, autorádia,
fotoaparáty, elektronické hračky apod.) a baterie od společnosti ASEKOL v přízemí MÚ Stochov – infocentru.
V infocentru se dále nachází malá sběrná nádoba na použité světelné zdroje od společnosti EKOLAMP. Jedná se především
o sběr úsporných žárovek (nikoli obyčejných). Zářivky totiž obsahují malé množství rtuti, proto je nutné tyto zdroje odděleně
sbírat a odevzdávat na místa, která jsou pro tento účel určena.

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
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

PODĚKOVÁNÍ
Paní starostce Ing. Fišerové a MěÚ ve Stochově děkuji upřímně za blahopřání k životnímu jubileu.
Děkuji Městskému úřadu Stochov a paní starostce za blahopřání k mým narozeninám.

V. Hrudková
B. Tůmová

Ráda bych poděkovala paní starostce Ing. Fišerové a Městskému úřadu Stochov za dárek a blahopřání k mým
narozeninám.
V. Brejníková

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
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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.
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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 ZÁŘÍ 2012

Sobota 8.9. POHÁDKOVÝ LES

Pátek 14.9. KOKTEJL

Další ročník pohádkové stezky kolem Stochova, hry, soutěže,
občerstvení, malování na obličej – prostě den plný zábavy.
Mírové náměstí Stochov od 9,00 hodin
-

Další pokračování zábavného pořadu.
Tentokrát pozvání přijali umělec
na volné noze, moderátor a básník
IVO ŠMOLDAS a kouzelník,
jehož umění vám vyrazí dech
ROBERT FOX.

Úterý 11.9. CHUDÁK HARPAGON
Divadelní společnost Josefa Dvořáka s novou hrou. Na motivy
komedie Lakomec J.B.P.Molièra
Josef Dvořák (Harpagon), Radka Stupková (Čipera), Dagmar
Schlehrová (Frosina), Adéla Zejfartová (Mariana), Markéta Hrubešová (Anežka), Rostislav Trtík (Valér) a další
Velký sál DK
od 19,00 hodin
vstupné 250,-

Pořadem provází Luboš Fleischmann.
DK Stochov
od 19,00 hodin

vstupné 200,-

Předprodej: Kancelář DK Stochov, 724 929 698, 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, prodejna 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

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2012
Pátek 7. září v 19,00 hodin – slavnostní zahájení digitálního kina *MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL*
Americký akční thriller je příběhem zvláštního agenta, který se již
počtvrté pouští do boje za záchranu světa. V hlavní roli T. Cruise.
Vstupné: zdarma * 133 min.* České titulky * Mládeži nepřístupno

Neděle 9. září v 17,00 hodin – slavnostní zahájení digitálního kina * LORAX *
Americký animovaný film. Co uděláte, když chce vaše životní láska
opravdický strom a na světě už žádné nejsou …?
Vstupné: zdarma * 86 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pondělí 10. září v 17,00 hodin* REBELKA *
Premiéra amerického animovaného filmu je pohádkovou legendou
o odvážné princezně, která se vzepře tradici a vezme svůj osud do
vlastních rukou.
Vstupné: 100 Kč * 100 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno

Středa 12. září v 19,00 hodin * TADY HLÍDÁM JÁ ! *
Premiéra české letní komedie o tom, jak vám pes změní život …
k lepšímu. Prázdninový příběh s mluvícím psem je pro celou rodinu.
Vstupné: 90 Kč * 107 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pondělí 17. září v 19,00 hodin* ŽELEZNÁ LADY *
Premiéra životopisného filmu Velké Británie a Francie o dosud
žijící premiérce Margaret Thatechrové. V hlavní roli Meryl Streep.
Vstupné: 90 Kč * 105 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Středa 19. září v 19,00 hodin * ÚTĚK Z MS – 1 *
Premiéra francouzského akčního sci-fi thrilleru. Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se však tam je holé šílenství.
Vstupné: 90 Kč * 95 min.* České titulky * Mládeži nepřístupno

Pátek 21. září v 19,00 hodin* THE AMAZING
SPIDER - MAN *
Premiéra amerického širokoúhlého akčního dobrodružného filmu je dalším napínavým příběhem Petera Parkera.
Vstupné: 100 Kč * 137 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno
Neděle 23. září v 17,00 hodin* ARTHER A SOUBOJ
DVOU SVĚTŮ *
Premiéra francouzského širokoúhlého animovaného filmu.
Závěrečný boj proti zlému Maltazardovi svede Artur a jeho
přátelé. Režie slavný Luc Besson.
Pondělí 24.září v 19,00 hodin *OKRESNÍ PŘEBOR –
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA*
Česká sportovní komedie o fanatickém milovníkovi fotbalu,
který je obávaným trenérem. V hlavní roli M. Krobot.
Vstupné: 80 Kč * 108 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno
Středa 26.září v 17,00 hodin* HURÁ DO AFRIKY! *
Premiéra amerického animovaného filmu. Afrika je pro
divoká zvířata ráj na Zemi. Surikata a lev vyrážejí na nová
dobrodružství …
Vstupné: 80 Kč * 93 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno
Hrajeme v uvedené dny a hodiny. Všechny filmy jsou uváděny
ve 2D.
Program našeho kina najdete na internetové adrese:
www.kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově: www.stochov.cz
2 v 19,00 hodin
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REKLAMY - INZERÁTY

ZUBNÍ ORDINACE
V LÁNECH
zahájila činnost od 1. srpna 2012.
Pacienti se mohou na ošetření
u MUDr. Oršulíka objednat na
mobilním telefonu 774 912 925
nebo 774 913 925.
KOMPLETNÍ NABÍDKA REALITNÍCH
SLUŽEB
ZPROSTŘEDKUJEME PRODEJ,
KOUPI I PRONÁJEM NEMOVITOSTI
ZAJISTÍME KVALITNÍ PRÁVNÍ
A FINANČNÍ SERVIS
VYKUPUJEME NEMOVITOSTI
BEZÚROČNĚ VYPLÁCÍME DLUHY
A EXEKUCE

www.pujckyodadoz.cz

!!! 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
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

Tel.: 739 279 228 - stačí SMS

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)

INFORMAČNÍ RUBRIKA
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ZKO NOVÉ STRAŠECÍ-PECÍNOV POŘÁDÁ: 11. ROČNÍK V SOUTĚŽI PRO DĚTI A RODIČE

“O NEJKRÁSNĚJŠÍHO VOŘÍŠKA A NEJŠIKOVNĚJŠÍHO PEJSKA”
KDY: 16.9.2012
KDE: areál pejskařského cvičiště pod viaduktem v Pecínově
ZAČÁTEK: 10:00
STARTOVNÉ DOBROVOLNÉ
Co se bude dít? : Budeme si hrát, dovádět a mazlit se s pejsky, soutěžit o nejšikovnějšího pejska,
soutěžit o nejkrásnějšího voříška.
Cena pro nejlepšího pejska a cena pro nejmenšího pejska.

SPONZOŘI AKCE:

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ, ZKO Nové Strašecí č.122,
Cukrárna Bambuča, Fa Marbex, Fa Profit p. Malý, Fa Vafo, Chrášťany, Fa Candy s.r.o.
www.zkonovestraseci.wz.cz

HOSPŮDKA U ČÁPA (areál býv. mlékárny)
Otvírací doba Po - Čt
Pá So Ne -

16 - 23 hod.
16 - 01 hod.
14 - 01hod.
14 - 23 hod.

Rádi vám představujeme hospůdku U ČÁPA v Kačici, která se v srpnu tohoto roku proslavila akcí Kladenského deníku: Nová jména pro kačické čápy (vyhlášené Kladenským deníkem). Vedoucí této hospůdky manželé Dan a Petra
Štěpánovi se totiž stali hlavními sponzory vítězů. Jako sponzorské dary byly šek v hodnotě 500,-Kč a výběr občerstvení
také v hodnotě 500,-Kč. Hospůdka je pro všechny věkové kategorie. Osvěžit se zde mohou i maminky s dětmi - venku
je příjemné posezení, které je na terase nebo pod terasou. Pro děti jsou zde odstrkovadla, trampolína a houpačka.
Po domluvě je k dispozici větší oslava s grilováním prasete, gril i udírna. U ČÁPA si také můžete zahrát španělský fotbálek a celoročně ping-pong. V nabídce jsou i masáže a návštěva infrasauny, což si můžete sjednat přímo na místě nebo
po telefonu. Hospůdka dále nabízí každý měsíc živou hudbu v podání Jirky Kabáta ( harmonika) a jeho kamaráda
Standy (vozembouch, pila) a jiné různé akce. Několikrát do roka se zde pořádá turnaj ve stolním tenise i s občerstvením
pro hráče. Pořádají se zde nejen různé oslavy narozenin, ale i netradiční akce jako jsou Letní vánoce (společná večeře
i nadílka), Masky a Hawaiparty. Hosté se zde mohou také připojit k WIFI.
Další informace jsou na stránkách Facebooku - U ČÁPA, kde jsou různé pozvánky a fotky z předešlých akcí.
V hospůdce U ČÁPA se prostě všichni těší na VAŠI NÁVŠTĚVU.
Redakce NMS

TJ SOKOL KAČICE

ZUMBA S JANOU
sokolovna Stochov
každou sobotu 19-20 hod.
info:www.bozibazarek.cz
zumbasjanou.blog.cz
FC: zumba s Janou
není nutná rezervace
tel.:777 756 766

OZNAMUJE,
ŽE DNE 16.9. 2012
OD 14,00 HOD.
SE USKUTEČNÍ
OPĚT PŘÍJEMNÉ
POSEZENÍ
S HUDBOU
V SOKOLOVNĚ
V KAČICI.

NEJLEVNĚJŠÍ
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
A ÚVĚRY
www.
pujckyodadoz.cz
Tel.:
739 279 228 stačí SMS

TENISOVÝ KLUB STOCHOV
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Tenisový klub Stochov oslavil 25 let svého trvání
Den 28. 7. 2012 byl dnem, kdy TK Stochov uspořádal oslavu
25 let svého působení. Za krásného slunečného počasí se v prostorách tenisových kurtů sešlo více jak 80 hostů, mezi kterými nechyběl pan Zdeněk
Nedvěd, zakládající členové dnešního TK Stochov, zástupci Města Stochov
v čele s paní starostkou Ing. Stanislavou Fišerovou a paní místostarostkou
Mgr. Miloslavou Becherovou a nechyběli ani zástupci sponzorů, bývalí
a současní hráči TK Stochov a jejich hosté.
Celým oficiálním programem provázel přítomné moderátor Zdeněk Vrba,
o hudbu se staral DJ Marek Hůla a hlavním bodem programu byla účast
Wimbledonského vítěze pana Cyrila Suka a pana Zdeňka Žofky, bývalého
trenéra hráčů světové úrovně, kteří nastoupili k exhibičnímu utkání proti
hráčům TK Stochov, kterými byli Roman Klusák a Roman Žák. V rámci
celé exhibice bylo viděno mnoho krásných tenisových okamžiků a výkonů
všech zúčastněných, kdy z vítezství se radovala dvojice Cyril Suk a Zdeněk
Žofka. Pro hosty bylo po celou dobu připraveno bohaté občerstvení a skvělá
atmosféra.
V rámci hodnocení působnosti TK Stochov, které zaznělo po dobu celých oslav, byly připomenuty významné aktivity TK. Zde je nutné
vzpomenout již pravidelné pořádání krajských a celostátních turnajů všech věkových kategorií. Již tradičním turnajem v kalendáři TK Stochov
je Tenisové mistrovství Skupiny ČEZ, kdy v letošním roce se konal již 15. ročník a dá se předpokládat, že v letech příštích se budeme snažit
uspořádat další ročníky. Bohužel, s ohledem na současné podmínky TK Stochov, je pořádání takovýchto turnajů velice problematické a složité.
Dalším významným turnajem je v době Svatováclavského posvícení ve Stochově již prestižní turnaj čtyřher.
V posledních letech se TK rozhodl pořádat tzv. Tenisové týdny, zaměřené nejen na tenis (Tenisové kempy). V letošním roce se uskutečnil
již 5. ročník tohoto kempu, který se konal na Liščí farmě u Vrchlabí, kde byli organizátoři nuceni hledat zázemí oproti prvním čtyřem ročníkům, které se konaly v areálu tenisových kurtů ve Stochově.
To hlavní, co je posláním každého sportovního klubu či oddílu, je snaha uspět na poli sportovním, kde hráči TK Stochov reprezentují nejen
svůj oddíl, ale také Město Stochov. V současné době to jsou tři družstva v kategorii dospělých a po jednom družstvu v kategorii dorostu, staršího žactva, mladšího žactva, baby tenisu a mini tenisu. Z tohoto výčtu je zcela zřejmé, že málokterý tenisový oddíl se může pochlubit touto
škálou soutěží a je zde zcela evidentní dobrá práce s mládeží a celkový chod klubu.
V soutěžích družstev se hráči dnešního TK Stochov účastní pravidelně již od roku 1989, kdy zatím největšího úspěchu bylo dosaženo v roce
2001 postupem do Krajské soutěže I. třídy, což je 2. nejvyšší soutěž v kraji. Tuto soutěž se dařilo TK Stochov udržet do roku 2005, kdy došlo
k sestupu do Krajské soutěže II. třídy, kterou členové TK Stochov hrají dodnes.
V mládežnické kategorii dosáhli hráči TK Stochov, odchovanci z vlastních řad, doposud největšího úspěchu v roce 2007, kdy družstvo
ve složení Jakub Dvořák, Tomáš Klusák, Filip Zíka, Daniel Maudr, Lucie Pokorná a Sabina Krejčová postoupilo do Krajské soutěže I. třídy,
když nepoznalo v tomto ročníku hořkost porážky.
Potěšující je, že i přes problémy, které TK Stochov má v současné době ohledně zázemí TK Stochov, se může tenisový klub pochlubit celkem početnou mládežnickou základnou, o kterou se stará bohužel již pouze dvojice trenérů III. třídy, který mi jsou pánové Roman Klusák
a Petr Paták.
Za výkony dnes aktivních hráčů jako jsou Roman Žák, Martin Kunkela, Tomáš Velc ml., Jakub Dvořák, Tomáš Klusák, Jan Čuřík a jiní,
kteří dnes úspěšně reprezentují stochovský klub, je vidět trenérská práce Romana Klusáka, který byl u prvních tenisových krůčků těchto hráčů.
Dnes patří k nadějím tenisového klubu mládež, na kterou velice klub spoléhá, a to jsou: Václav Brejník, Richard Kos, Daniel Brokl, Jakub
Kostinec a Ondřej Kostinec, Petr Sak a z děvčat je nutné vzpomenout například Renatu Zímovou, Andreu Patočkovou a další.
Z tohoto celého výčtu je zcela zřejmá dobrá práce celého vedení TK Stochov, kdy je asi na místě jim touto cestou také poděkovat, obzvláště
v době nedávné, kdy výbor TK řešil otázku budoucnosti TK jako takového.
Bohužel zde je nutné konstatovat, že zázemí v prvních letech a podmínky pro tenis samotný do konce loňského roku se nedají srovnávat,
protože současná situace není pro členy TK Stochov zvláště příznivá, ale i s touto skutečností se vedení TK Stochov musí vyrovnat, za což
jsme jim vděční a zaslouží si veliké poděkování.
Celé toto snažení by se neobešlo bez sponzorů a těch, kteří napomáhali v uplynulých letech řešit otázky spojené s chodem TK, kdy je zcela
na místě jim také poděkovat. Jsou to především společnosti SYAST s.r.o., ITES s.r.o., MAO, a.s., MaxisGroup a.s., OS ECHO a ostatní menší
sponzoři, kteří svou každoroční podporou umožňují našim členům snadnější sportovní vyžití.
Samozřejmě je zcela na místě poděkovat také Městu Stochov za jeho podporu, byť v nedávné minulosti se zdálo, že tomu tak není, ale vzájemná dohoda, která ukončila více než půl roku trvající spor, se zdá
být opětovným signálem k lepší spolupráci. Zde ale musíme konstatovat, že současný stav není na takové úrovni, kterou by si tento oddíl
s ohledem na svojí činnost a výsledky zasloužil, kdy všichni věříme,
že v rámci vzájemné komunikace dojde ke zlepšení celkové situace.
Nejbližší sportovní úkoly a cíle jsou samozřejmě ty nejvyšší
s ohledem na reálné možnosti a pokračování v nastolené cestě práce
s mládeží, která by měla být zárukou dalšího úspěšného fungování
klubu.
V závěru oficiálních oslav zazněla slova paní starostky Stanislavy
Fišerové, která poděkovala představitelům TK Stochov za jejich práci
a přínos pro celý tenisový klub a popřála hodně úspěchů v letech
následujících. Prezident klubu poděkoval všem sponzorům za jejich
přízeň a TK Stochov popřál hodně úspěchů v dalších letech, všem
přítomným poděkoval za jejich účast a popřál příjemnou zábavu.
Karel Klusák, jednatel TK Stochov
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TK STOCHOV

POSVÍCENÍ

Ve dnech 21. 7. – 27. 7. 2012, v areálu Liščí farmy u Vrchlabí, uspořádal
TK Stochov již tradiční 5. ročník tenisového kempu, sportovního týdne pro mládež,
který byl zaměřený nejen na tenis, kterého se účastnilo celkem 11 dětí, o které se
starala zkušená trojice trenérů ve složení Roman Klusák, Karel Kusák a Petr Paták.
V letošním roce jsme byli nuceni hledat zázemí pro konání, dle našeho názoru již
tradičního sportovního týdne s hlavním zaměřením na tenis, mimo prostor tenisového areálu ve Stochově, kde jsme nebyli schopni zajistit odpovídající zázemí pro
uspořádání tohoto projektu v rozsahu předchozích let. Z výše uvedených důvodů byl
vybrán areál Liščí farmy, který se ukázal jako velmi dobrá volba, kde jsme našli
skvělé zázemí v plném rozsahu.
Samotný sportovní týden započal v sobotu
21. 7. 2012 v ranních hodinách, kdy se jednotliví účastníci sešli u tenisových dvorců ve
Stochově, odkud byl zajištěn odvoz do místa konání.
Po celý týden byl v areálu Liščí farmy pro účastníky připraven bohatý program, který
mimo jiné obsahoval výlet do Aquaparku ve Špindlerově Mlýně, výlet na kolech, kdy
zpestřením byla jízda na sedačkové lanovce, střelba z luku a mnoho dalších
doprovodných aktivit v areálu Liščí farmy. Hlavní část kempu byla samozřejmě věnována tenisovým dovednostem, kdy účastníci trávili na tenisových dvorcích vždy 2 hodiny
dopoledne a 2 hodiny odpoledne.
Vyvrcholením celého týdne byla účast
všech účastníků na oslavách 25 let
stochovského tenisu, které se konaly dne 28. 7. 2012 v areálu tenisových kurtů
ve Stochově.
Z celkového hodnocení jednotlivých účastníků je zcela zřejmé, že i letošní
„Sportovní týden pro mládež zaměřený nejen na tenis“ se velice vydařil a všichni
účastníci využili sportovního týdne ke zdokonalení svých tenisových dovedností.
Veliké poděkování patří provozovateli a personálu areálu Liščí farma a samozřejmě TK Stochov, že se podařilo tento tenisový týden realizovat.
Osobně předpokládám, že i v roce příštím uspořádáme tento, dle mého
názoru, oblíbený tenisový týden.
Karel Klusák
vedoucí sportovního týdne a jednatel TK Stochov

