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Úterý 30.10. 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 250,250,Ve dnech 29.9. - 30.9. 2012
se konalo na Stochově tradiční
sv. posvícení. Počasí nám přálo
a celé město ožilo pouťovými atrakcemi, stánky a hudbou a potěšeny
byly především děti, které si pouťových atrakcí nejvíc užily. Již tradičně jsme přivítali v našem městě zástupce přátelských měst Saarwellingen a Bourbon – Lancy. Poděkování
patří všem, kteří se postarali o hladký průběh městských slavností.

PROGRAM NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V SOBOTU DNE 29.9. 2012.

Ing. Stanislava Fišerová, MPA
starostka města

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

KAMARÁDI
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VZPOMÍNKY NA ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013.

Foto HoJ
Pohádkový les 2012
V sobotu 8. září přivítali „Kamarádi“ děti na Pohádkovém lese. Účast
byla velice hojná, přišlo bezmála 500 dětí a rodičů. Na 13 stanovištích na
děti čekalo téměř 50 pohádkových postav. Ale protože obrázek řekne víc
než tisíc slov, pokochejte se přiloženými fotografiemi. A ještě poznámka
pro rodiče detektivy – protože chceme vložit co nejvíce fotografií, tak slíbenou detektivku najdete
v příštím čísle.
Děkuji všem účastníkům
a pomocníkům na Pohádkovém lese. Bez vaší pomoci bychom takovou
krásnou práci nemohli dělat. Těším se na shledání na příštím jubilejním ročníku.
Za Kamarády Sylva F.

RADA MĚSTA STOCHOV
Nejdůležitější body ze zasedání Rady města
od 6. srpna do 27. srpna 2012
Rada města po projednání odsouhlasila:
* vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
budovy č. p. 490 (TJ Baník );
* provedení svislého dopravního značení v ul. Pionýrů,
z důvodu přepravy osoby zdravotně tělesně postižené;
* provedení zhotovení a montáž ozdobných mříží (objekt
č. p. 30 – Muzeum Stochov), oprava závory sjezd z dálnice
směr Kačice a zajištění studny v ul. V. Ulmana od společnosti
Kapamont s.r.o., Tuchlovice, za částku 35.470,-Kč bez DPH;
* vícepráce na práce v ul. V. Ulmana na vjezdech čp. 19
a 30, uliční vpusti a bourací práce za částku 168.816,- Kč bez
DPH;
* celkové náklady na realizaci parkoviště ul. Švermova mezi
bl. 24 a 44 v částce 1.408.859,64 Kč bez DPH;
* vícepráce na 1. Mateřské škole Stochov čp. 202, - úprava
schodiště do kuchyně a prodloužení ovládací šňůry k žaluziím
do okna, v celkové částce 22.351,- Kč bez DPH;
* vícepráce na 2. Mateřské škole Stochov čp. 347, náklady na
zateplení podhledu střechy, lešení, grafické nátěry štítu, celkový výměr fasády, výroba a montáž žaluzií, výroba
a montáž okenních mříží, v celkové částce 342.367,- Kč bez
DPH;
* umístění lavičky, odpadkového koše a potřebné opravy
u bloku F a G, v ceně 5.000,- vč. DPH;
* pronájem části pozemku (68 m2), parc. č. 1147/5 v k. ú.
Čelechovice;
* vyhlášení záměru na odprodej pozemku parc. č. 254/66
v k. ú. Honice (Třešňovka), za min. částku 125,- Kč /m2;
* spoluúčast do max. výše 50% z celkových nákladů, maximálně do 35.000,- Kč na provedení vstupu k objektu čp. 212
v ul. J. A. Komenského, Stochov;
* umístění a provozování Altánu na dětském hřišti v Čelechovicích, Občanským sdružením Čelechovice v Čechách;
* jednorázovou bezplatnou zápůjčku dětského skákacího hradu na Rakovnický autosalon, který se uskuteční 1. 9. 2012
v Rakovníku, výměnou za umístění reklamy na akce Kulturního zařízení Města Stochov na celý rok v rakovnickém týdeníku Raport;
* nabídku společnosti Daruma, s.r.o, Zelinářská 10, Plzeň,
na umístění prezentace Města Stochov na zvukovém informačním panelu, který bude umístěn na náměstí Starosty Pavla
v Kladně od ledna 2013 do konce ledna 2016 za částku 15 tis.
Kč;
*vyhlášení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na přístavbu budovy TJ Banik Stochov, U stadionu
490.
∗ opravu laviček a umístění odpadkového koše, do prostor
dvora bl. 30 s tím, že maximální cena nepřesáhne 5.000,- vč.
DPH;
* poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč z fondu
starostky města pro Nohejbalový klub Stochov, na pořádání
nohejbalového turnaje trojic „Tradičního posvícenského turnaje trojic“, který se uskuteční dne 29. září 2012;
* poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč z fondu
starostky města pro Hospic knížete Václava, Kladno, na provoz domácí hospicové péče, sociálního poradenství
a odlehčovací služby;
* celkové náklady na výměnu střešní krytiny kotelny K1 včetně víceprací, v celkové částce 581.278,- Kč bez DPH;

Stránka 3

* méněpráce v celkové částce 61.704,75 Kč bez DPH,
vícepráce v celkové částce 109.468,16 Kč bez DPH
a náklady na elektro 95.400,- Kč bez DPH. Celkové náklady na rekonstrukci WC- Pavilon čp. 435 Základní
škola Stochov v celkové částce 2.138.831,- Kč bez DPH;
* soupis celkových nákladů na provedení snížení energetické náročnosti 1. MŠ Stochov, čp. 202, v celkové částce 2.338.355,- Kč bez DPH;
* smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí kupní 9412001294/152626 mezi RWE GasNet,
s.r.o. a Městem Stochov, na provedení plynárenského
zařízení v ul. U Studánky, v k. ú. Stochov;
* výměnu dvou kusů skříní kabelových rozvodů v bl. 45,
46 za částku 16.500,- Kč bez DPH, od společnosti
KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s.r.o. Praha;
* provádění geodetických prací v ul. Nová, Stochov, z
důvodu majetkoprávních úprav, od Ing. Ladislav Manda,
Kladno, v částce 10.000,- Kč bez DPH;
* dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 2/579/2011 a č.
2/586/2012, týkající se zlepšení tepelně izolačních vlastností bytových domů bl. č. 45 a 46;
* odpis nedobytných pohledávek v rozsahu dle přílohy
vč. poplatků z prodlení ze základní dlužné částky,(do 20
tis. Kč);
* pronájem části sportovního areálu, za účelem provozování lunaparku, v průběhu oslav Svatováclavského posvícení, za částku 55.200,- Kč vč. DPH, panu Josefu
Tříškovi, Praha 9;
* uveřejnění fotodokumentace ze Svatováclavského posvícení ve Stochově na jedné straně výtisku Kladenského deníku s tím, že Město Stochov odkoupí 300 ks výtisku Kladenského deníku s uveřejněnou upoutávkou za
3.780,- Kč;
* 3 ks fotopastí pro Městskou policii Stochov, z důvodu
zvýšeného výskytu ničení obecního majetku a výskytu
černých skládek, v celkové částce cca 15 tis. Kč vč.
DPH.
Rada města po projednání neodsouhlasila:
* nabídku právních služeb pro obce a města od Advokátní kanceláře AKSK, se sídlem Sladkovského 601,
Pardubice;
* možnost využití bývalé hasičské zbrojnice v ul. Osvobození v Honicích, paní Petře Kozákové, Kladno.
Rada města doporučuje:
* Zastupitelstvu města odsouhlasení odpisu nedobytných
pohledávek SBF v rozsahu dle přílohy včetně poplatků
z prodlení ze základní dlužné částky, (nad 20 tis. Kč).
Rada města po projednání vybrala:
* do druhého kola výběrového řízení na nebytové prostory v přízemí čp. 261 na Mírovém náměstí, Stochov,
jednoho zájemce s tím, že do zasedání Rady města dne
8. 10. 2012 detailněji doplní svůj podnikatelský záměr.
Připravil Jan Houžvic
Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení
rady města jsou kromě úřední desky úřadu k dispozici
na webových stránkách města www.stochov.cz
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DIVADLO LUNA STOCHOV
Divadlo LUNA Stochov - sezóna 2012/2013

Vážení a milí přátelé,
nová divadelní sezóna se rozběhla a dovolte mi informovat vás o tom, co Divadlo LUNA Stochov připravuje a uskuteční.
Koncem sezóny minulé, přesněji v květnu 2012, jsme uvedli novou inscenaci "Ryba ve čtyřech". Premiéra této černé komedie
se setkala s velice kladným diváckým ohlasem. A reprízu jsme zařadili do letošního ročníku Stochovské Thálie, abychom náš
nový divadelní kus představili co nejširšímu počtu diváků. Zároveň se budeme snažit uspět na soutěžních i nesoutěžních přehlídkách činoherního amatérského divadla a samostatných vystoupeních po celé České republice.
Po třech letech neúčinkování v rámci festivalu Stochovská Thálie je do programu zařazena i druhá inscenace Divadla LUNA
Stochov. Jedná se o premiéru frašky vynikajícího francouzského komediografa Georgese Feydeaua "Nebožka panina matka".
Na této inscenaci spolupracují divadelní profesionálové - režisér Milan Schejbal, výtvarnice Kateřina Baranowska a herci Jiří
Ployhar a Roman Štabrňák, s kterými společně hrají členky našeho souboru Marie Benešová a Daniela Šteruská. Zkoušení
je v plném proudu a kromě výsledku, ve formě pobavení diváků, je to neocenitelná zkušenost pro nás všechny v souboru. Je velkým úspěchem, že právě režisér Milan Schejbal se ujal vedení této inscenace. Máme se opravdu na co těšit! Tuto inscenaci budeme ještě několikrát ve Stochově reprízovat.
Novým připravovaným letním projektem je akce s pracovním názvem "LUNAminiMaxiáda". Půjde o společný projekt
s naším partnerským divadelním souborem z německého Saarwellingenu. Bude to rodinné odpoledne se soutěžemi pro děti, hudbou, kouzlením a dalšími atrakcemi a dobrotami. Projekt je nyní v přípravné fázi, což je nejsložitější období v rámci jakéhokoliv
projektu. O termínu a programu budeme informovat co možná nejdříve.
Tradičně se podílíme na klubovém pořadu Koktejl, který se nepravidelně uvádí ve foyer Domu kultury ve Stochově. Jedná
se o velmi příjemný komponovaný pořad se známými osobnostmi. Další plánovaný Koktejl proběhne v listopadu a hlavním hostem bude herec Vladimír Brabec. K tomu jistě namícháme další chuťovky. Nenechte si to ujít a přijďte se přesvědčit o pravdivosti mého tvrzení.
Divadlo LUNA Stochov tedy vstupuje do nové sezóny 2012/2013 s novinkami, které snad pobaví co nejširší, nejen
stochovskou, veřejnost. Budeme se moc těšit na setkání s vámi a budeme rádi, když nám zachováte přízeň.
Luboš Fleischmann
principál Divadla LUNA Stochov

ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
v závěru minulého příspěvku jsem přislíbil podat více informací o stavebně-investiční akci,
kterou naše firma realizuje v ulici J.A. Komenského. Cílem této akce je vybudování výměníkových
stanic pro předávání tepla v domech č.p. 210 - 215, které dosud byly napojeny přímo na kotelnu
PK1 tzv. čtyřtrubkou. Tento zastaralý systém dodávky tepla vykazuje vyšší ztrátovost a díky absenci výměníku v jednom každém
domě neumožňuje regulaci dodávky přímo v místě, ale pouze centrálně.
Akce spočívá v osazení technologie výměníkových stanic do suterénu obytných domů, výstavbě odboček včetně zemních
prací, připojení systému a jeho aktivaci. Všichni obyvatelé domů dotčených výstavbou jsou průběžně o vývoji akce informováni
a upozorňováni na odstávky v dodávkách tepla a teplé vody, které si akce vyžádá. Umístnění samotné stanice do suterénu domu
bylo v předstihu projednáno a na základě dohody byl poté zpracován projekt.
Podle harmonogramu prací budou akce probíhající v terénu ukončeny nejpozději do 26.9. 2012, jak bylo striktně požadováno
Městem Stochov. Montáž technologií uvnitř objektů bude probíhat cca do 10.10. 2012 s tím, že bude naší snahou minimálně
omezovat komfort bydlení obyvatel dotčených domů.
Za společnost ITES spol. s r.o. - Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov

T.J. 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
14.10. 2012 OD 14,00 HOD.
SE USKUTEČNÍ OPĚT
PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
S HUDBOU V SOKOLOVNĚ
V KAČICI.

TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
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Po dlouhém čase jsme opět požádali pana ředitele Technických služeb Stochov, s.r.o., pana Ing. Jiřího Kudrnu
o krátký rozhovor.
Redaktorka: Pane řediteli, ráda bych si s Vámi pohovořila o údržbě městské zeleně. Mám zde řadu připomínek od našich
občanů a to jak kladných, tak záporných.
Ředitel: Ano, chápu starost našich občanů o městskou zeleň, vždyť Stochov je město vyhlášené velkým zastoupením
městské zeleně, ale většina žádostí a připomínek se týká stínění vzrostlých stromů, vysázených dosti necitlivě před cca 50-ti lety
přímo pod okna obytných domů. Chápu, že stín od těchto stromů způsobuje nepříjemné pochmurné temno v bytě, zamezuje
přístup slunci, a tím podporuje vznik plísní a dalších nepříjemných záležitostí, ale na druhou stranu nelze, za současné finanční
situace, tyto stromy kompletně zlikvidovat a provést náhradní výsadbu.
Redaktorka: A co tedy děláte pro to, aby zůstala městská zeleň na dobré úrovni a občané byli spokojeni?
Ředitel: Provádíme tzv. zmlazovací řez, kdy dojde k odstranění koruny stromu a ponechání možnosti založení koruny nové,
která bude dále udržována v přijatelných mezích, ale hlavně dojde k odstranění zastínění přilehlých bytů, a tím ke zvýšení
spokojenosti jejich uživatelů.
Redaktorka: Ale proč tady mám pořád tolik žádostí o tento zákrok zrovna před jejich domem?
Ředitelka: Zde musím naše občany požádat o trpělivost, nelze během jedné sezóny zmladit všechny stromy ve městě, navíc
se zde občas vyskytují i stromy jiného druhu než lípy a některé z nich zmlazovat prostě nejde.
Redaktorka: V poslední době dostávám nejvíce připomínek od občanů, proč ořezáváte lípy v celé ulici J.A. Komenského,
a oni přitom mají v bytě stín od vzrostlých lip rostoucích jim přímo pod okny?
Ředitel: Rád tuto záležitost vysvětlím. V této ulici bylo nutno provést zmlazení lip kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu.
V průběhu loňského i letošního roku provádělo několik firem hloubkové výkopy podél řady těchto lip a i přes ujištění odborníka, že toto nijak neovlivní zdravotní stav stromů, došlo k porušení jejich kořenového systému a následně k prosychání a postupnému odumírání koruny stromu. Proto jsem považoval za nejvhodnější provést co nejdříve odstranění vlastní koruny a tím posílení a rozvoji nového kořenového systému stromu a samozřejmě následnému založení a rozvoji nové zdravé koruny jednotlivých lip.
Redaktorka: Co vidíte v tomto roce jako pozitivní přínos našemu městu v oblasti městské zeleně?
Ředitel: Tak rozhodně je to revitalizace návsi a okolí rybníka v Honicích, kde byla provedena intenzivní výsadba keřů
a stromů a další zeleně, potom vybudování nového dětského hřiště na okraji „Třešňovky“ s výsadbou řady zeleně a snad
záchrana lip podél silnice v ulici J. A K. Komenského.
Redaktorka: Děkuji za rozhovor a nashledanou.
Daniela Lišková

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce, Městskému úřadu Stochov a přátelům, za blahopřání k narozeninám.

M. Macoun

Děkuji paní starostce Ing. S. Fišerové, MPA a paní J. Suprunové za blahopřání k mému životnímu jubileu i za dary, které mě
jménem Městského úřadu předaly. Velice si toho vážím a upřímně všem za to vše ještě jednou moc děkuji.
J. Kutzendörferová
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, paní starostce a Komisi pro mládež a seniory, za dárek a blahopřání k 85. narozeninám.
M. Čížek
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání k životnímu jubileu a za dárek, který mi doručila paní Urbanová, které také
děkuji, moc mě potěšil.
Zdeňka Moravcová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
10/2012 bylo vydáno ve Stochově dne 9.10. 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.

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 ŘÍJEN 2012

Pátek 12.10.

VODNÍKŮV SEN

Divadelní představení pro děti – ZŠ, MŠ..
Velký sál DK
od 9,00 hodin

Úterý 16.10.

Velký sál DK
vstupné -

STOCHOVSKÁ THÁLIE 2012

15. ročník divadelního festivalu. 16.10. DA Harlekýn – Co
v detektivce nebylo, 17.10. Divadlo Tyjátr Praha – Tři mušketýři,
18.10. Divadlo Luna Stochov – Ryba ve čtyřech, 19.10. DS Julie
Jurištové – Blázinec v prvním poschodí, 20.10. Luna Stochov –
Premiéra – Nebožka panina matka, 21.10. Divadlo Kladno – Opice Žofka (v 10,00), Divadlo Bez zábradlí – Jakub a jeho pán
(v 19,00). Kompletní plakát na www.stochov.cz
Velký sál DK
od 19,00 hodin
vstupné 690,

Pátek 26.10. Travesti skupina SCREAMERS v nové
show: KDOPAK BY SE KONCE BÁL
Po hlavní show DISKOTÉKA ve foyeru, stolová úprava, tanec
možný.
Velký sál DK
od 19,00 hodin
vstupné 200

Úterý 30.10.

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

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ŘÍJEN 2012
Pondělí 1.října v 19,00 hodin* SVATÁ ČTVEŘICE*
Premiéra čes. romantické komedie o dvou manželských párech,
kteří se rozhodly vyřešit manželský stereotyp netradičně .
Vstupné: 80 Kč *78 min.* Česky mluveno * Mládeži nepřístupno

Pátek 5.října v 19,00 hodin *VRÁSKY Z LÁSKY*
Premiéra české komedie o podzimu života trochu netradičně.
V hlavních rolích Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý.
Vstupné: 80 Kč * 101 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 7.října v 17,00 hodin *MADAGASKAR 3*
Premiéra americké animované komedie. Po Madagaskaru a
afrických pláních budeme putovat džunglí evropských velkoměst.
Vstupné: 80 Kč * 95 minut * česky mluveno * Mládeži přístupno

Středa 10.října v 19,00 hodin *KONFIDENT*
Premiéra českého thrilleru je napínavým příběhem o boji se
státní policejní mocí. V hlavní roli vynikající Jiří Mádl.
Vstupné: 80 Kč * 108 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pondělí 15.října v 17,00 hodin *DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU*
Premiéra americké animované komedie. Nejoblíbenější zvířecí
partička je konečně zpět a dobrodružná cesta právě začíná …!
Vstupné: 80 Kč * 94 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pondělí 22.října v 19,00 hodin *LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL*
Česká komedie režisérky Marie Poledňákové, tentokráte
v exotickém Maroku a v nových životních situacích.
Vstupné: 80 Kč * 113 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno

Středa 24.října v 19,00 hodin *SNĚHURKA A LOVEC*

od 19,00 hodin

vstupné 250,-

PŘIPRAVUJEME
16.11. – JUDAS PRIEST revival – koncert & oldies rock
disko – foyer DK ve 20,00 hodin
17.11. – Michal Nesvadba – nové představení Michal na
hraní – velký sál DK od 10,00 hodin
20.11. – Zmýlená platí – divadelní komedie – hrají M.
Steinmasslová, D. Homolová, O. Kalus, I.
Vyskočil. Velký sál DK od 19,00 hodin
23.11. - KOKTEJL – další díl zábavného pořadu. Tentokrát s hercem Vladimírem Brabcem
30.11. – EVA a VAŠEK – k tanci a poslechu – tříhodinový pořad – sokolovna Stochov od 18,00
Hodin
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
Premiéra amerického dobrodružného filmu. Křehká princezna v brnění na výpravě za zlou macechou s mečem
v ruce.
Vstupné: 80 Kč * 126 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Neděle 28.října v 17,00 hodin – film pro pamětníky
*HOŘÍ, MÁ PANENKO*
Zrestaurovaný český film režiséra Miloše Formana je komedií kolem požárnického plesu.
Vstupné: 80 Kč * 71 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Pondělí 29.října v 19,00 hod. *VE STÍNU*
Premiéra koprodukčního filmu je klasickou detektivkou.
Napínavý kriminální příběh z Československa 50.let minulého století.
Vstupné: 80 Kč * 106 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno
Středa 31.října 2012 v 19,00 hodin *BASTARDI 3*
Premiéra českého filmu o záhadných úmrtích ve škole,
o vině a trestu, o potrestaných a nepotrestaných zločinech.
Vstupné: 80 Kč * 97 minut *Česky mluveno * Mládeži nepřístupno
Všechny filmy jsou uváděny ve 2D.

Připravujeme na listopad 2012 :
*DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL* 5. – 9.11.2012
Program našeho kina najdete na internetové adrese:
www.kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově: www.stochov.cz
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REKLAMY - INZERÁTY

!!! 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

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)

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
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Z ŘÁDKŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Čas prázdnin, hezké počasí s sebou přineslo i větší konzumaci alkoholu. Městská policie prováděla kontrolu
postavených stanů na travnatých plochách a v několika případech řešila přestupky, kdy osoba starší 18 let umožnila požití alkoholu osobě mladistvé. V těchto případech, nebo z důvodů rušení nočního klidu, byly stany odstraněny z neoprávněného záboru veřejného prostranství. Nevšímavost rodičů svých nezletilých dětí v počátku drobných prohřešků, mělo za následek vandalismus skupiny chlapců ve věku 10 až 13 let. Jakou další cestou se budou
ubírat po té, kdy byli přistiženi, možno říci, při organizované krádeži v prodejně p. Uhlířové. Případ předala
městská policie správnímu odboru k dořešení a současně tento případ předala příslušnému sociálnímu odboru, zda v těchto
případech nedochází k zanedbávání výchovy dětí.
Letní čas byl poznamenán i zvýšeným počtem nahlášených krádeží v obchodním domě Tesco. Díky místní znalosti se ve čtyřech případech podařilo bezprostředně zadržet osoby v ulicích našeho města v době, kdy měly odcizené věci ještě u sebe.
Ne každý automobil bez registrační značky lze prohlásit za vrak. Stejně obtížné je pak dohledat jeho majitele. V dalších třech
případech stačila pouze domluva městské policie a našemu městu nevznikly žádné další náklady při jejich odstranění.
Stávající kamerový systém nám opět pomohl přistihnout ve třech případech pachatele přestupků proti veřejnému pořádku.
Znečištěné prostory na střídačkách sportovního areálu, v Honicích pod kapličkou a v prostorách našeho náměstí. Pachatelé byli,
za svůj projev, podle zákona odměněni. Za zmínku určitě stojí, že se městské policii podařilo objevit člověka, po kterém bylo
vyhlášeno celostátní pátrání. Závěrem může městská policie napsat i něco, co potěší. Během letních měsíců nalezla čtyři zatoulané psy, žádný z nich neskončil v útulku, ale ujali se jich hodní lidé.
Zdeněk Zaspal - vedoucí Městské policie Stochov

Rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a tzv. předdůchodem
Možnosti předčasného starobního důchodu a tzv. předdůchodu. Přestože názvy jsou podobné, přesto nejsou totéž.

Předčasný starobní důchod (starobní důchod před dosažením důchodového věku)
je poskytován z průběžného důchodového systému. Nárok na něj vzniká splněním podmínek uvedených v zákoně
o důchodovém pojištění ( získání potřebné doby pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod a do dosažení důchodového
věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše:
●
3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo
●
5 let, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let (týká se nejdříve mužů narozených
v roce 1953 a žen narozených v roce 1956, které nevychovaly žádné dítě).
Předčasný starobní důchod je krácen a jeho přiznání vylučuje žádat o řádný starobní důchod, což znamená, že krácení
za předčasný odchod je trvalé i po dosažení věku na řádný starobní důchod. Výše krácení je závislá na délce doby, která chybí
do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod.
Výplata předčasného starobního důchodu se při souběžném výkonu výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění,
pozastavuje do data dosažení důchodového věku nebo ukončení výdělečné činnosti. Výplata nenáleží při pobírání podpory
v nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci. Avšak výplatě předčasného starobního důchodu nebrání:
●
tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný i skutečně dosažený) příjem nedosahuje 2 500 Kč/měsíc,
●
činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč,
●
výkon samostatné výdělečné činnosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast na pojištění (tj. v roce 2012 do výše
ročního příjmu 60 329 Kč).

Předdůchod
Připravená právní úprava od 1. 1. 2013 (zákon o doplňkovém penzijním spoření) má zavést možnost předčasného čerpání
naspořených prostředků formou tzv. předdůchodu, a to až 5 let před dosažením důchodového věku. Předdůchod je produktem
penzijního připojištění (doplňkového penzijního spoření), proto není dávkou důchodového pojištění vyplácenou státem (ČSSZ).
Vysvětlení podmínek čerpání předdůchodu podávají pracovníci penzijních společností, u kterých má klient uzavřenou
smlouvu o penzijním připojištění (doplňkovém penzijním spoření).
Pobírání předdůchodu bude pro výpočet řádného starobního důchodu hodnoceno při stanovení výpočtového základu jako
vyloučená doba, takže nebude mít negativní dopad na jeho výši. Příjemci předdůchodu, kteří ale budou zároveň i výdělečně
činní, budou mít možnost volby mezi hodnocením doby pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích základů z výdělečné činnosti. ČSSZ bude pobírání předdůchodů zohledňovat při výpočtu starobního důchodu.
Zdeňka Rubešová - předsedkyně Sociální a zdravotní komise

SENIORKY CHTĚJÍ BÝT FIT
ŽENY MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH VE STOCHOVĚ
ZAHAJUJÍ PO PRÁZDNINOVÉ PŘESTÁVCE DNE 5. ŘÍJNA CVIČENÍ. PRAVIDELNĚ
SE BUDOU SCHÁZET KAŽDÝ PÁTEK V 15,00 HOD. V MALÉM SÁLE DOMU KULTURY
VE STOCHOVĚ.
ZA MO STP MARIE STAŇKOVÁ - PŘEDSEDKYNĚ MO

INFORMAČNÍ RUBRIKA
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Vážení spoluobčané,
Dne 13.10.2012 od 8:00 do 13:00 bude uskutečněn v areálu
Technických služeb Stochov, s.r.o., v Honicích sběr nebezpečného odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří:
Syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, autobaterie, oleje,
tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla,
pryskyřice, těkavé látky, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Děkujeme vám, že třídíte odpad.
Bc. Ivana Dvořáková

Máme nové kino!
Kulturní zařízení nezahálelo ani o prázdninách. V DK Stochov se totiž stala, pro nás diváky, velmi podstatná pozitivní změna. Po půl roce příprav, s podporou Města Stochov a starostky města Stochov Ing. Stanislavy Fišerové, mohla vybraná firma KES provést digitalizaci kina Stochov. Můžeme si tedy dovolit, k naší radosti, zvát vás diváky do plně digitalizovaného kina, které má stejné zařízení jak obrazové 2D, tak zvukové dolby 7.1, jako multiplexy, Metropole
Zličín apod. Zařízení bylo předvedeno v premiérových pilotních představeních, která byla brána jako vernisáž bez vstupného. Premiéra proběhla 7. září za přítomnosti zástupce firmy KES pana Josefa Háškovce,
který divákům zařízení představil verbálně a zanedlouho jsme se všichni mohli při snímku Mission
Imposible s Tomem Cruisem v hlavní roli přesvědčit o perfektním zvuku i obrazu. Představení se zúčastnil
i Ing. Dan Jiránek, primátor města Kladna, který naše nové kino velmi chválil. V neděli, na dětském představení Lorax, jsme po dlouhé době zaznamenali návštěvnostní rekord – přišlo téměř 250 mladých diváků!
Jsme velice rádi, že se tento projekt zdařil, kino je pro diváky zachováno ve skutečně nejlepší současné
kvalitě. Hrozilo totiž, že kdybychom rekonstrukci neprovedli, neměli bychom téměř žádné filmové tituly,
o premiérách nemluvě. Filmy se totiž v rámci celosvětového vývoje distribuují ze 75 % už jen v digitální
podobě. Na 35 mm filmových pásech jsou k mání pouze některé dokumenty, archivní snímky a vybrané
filmy, kterých je omezené množství. My jsme však zachovali
i původní zařízení, které je ve výborném stavu a tím chceme
rozšířit možnosti v nabídce kina. Sledujte proto prosím naši
aktuální nabídku filmových představení na www.stochov.cz
a nechte se pozvat do plně digitálního kina ve Stochově – nejen
na premiérové snímky, ale i na nově uvedené projekty – jako
jsou filmy pro pamětníky, nebo komedie 3 x s, které
v současnosti připravujeme, ale i na sportovní a divadelní přenosy.
Mnozí z vás se mě také o prázdninách ptali „ a co sedačky,
jsou také nové?“ Musím zodpovědně říci, že rozpočet na nová
sedadla je prakticky ve stejné výši, jako výše zmíněná změna
technologií v promítacím systému, který byl 2 mil. 700 tis.
A tak chci poprosit o trpělivost - musíme zase chvíli počkat,
pokusit se najít nějaké finanční řešení. Ale nebojte se, už jsme
o tom hovořili a budeme se snažit výhledově rekonstruovat
dál. …
Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat za kladný přístup a vstřícnost k dokončení tohoto, určitě významného technického posunu směrem k divákovi, paní starostce města, zastupitelům a radním, kteří podporují kulturní život v našem
městě. Tento projekt je toho důkazem.
Děkuji. Tomáš Baroch, ved. KZ města Stochov
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Z GALERIE 90 - LETÝCH

Vítání občánků
Dne 1. října 2012 se uskutečnilo další vítání občánků v tomto roce. Místostarostka
paní Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 3 holčičky a 3
chlapečky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Terezu Smitalovou, Emu Semanovou,
Anežku Vlkovou, Lukáše Jandu a Matěje Hlušičku.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová (foto J. Houžvic)

GALERIE 90 - LETÝCH
Paní starostka společně se zástupkyní Komise pro mládež a seniory
p. Janou Suprunovou navštívily u příležitosti 90. narozenin paní Julii
Kutzendörferovou, viz. foto.
Dne 15.9. 2012 oslavila své 91. narozeniny paní Vlasta Vacíková.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme
do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

