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Slovem provází Gabriela
Vránová & zpěv
N. Chrobáková ,
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trubka V. Kozderka

Ing. Stanislava Fišerová, MPA
starostka města

Ing. Jaroslav Jun, MPA
tajemník

Georges Feydeau :
Hrají: Jiří Ployhar, Marie Benešová, Roman Štabrňák,
Daniela Šteruská. Režie: Milan Schejbal.
DŮM KULTURY STOCHOV ve středu 19.12. 2012
OD 19,00 hod. VSTUPNÉ 100,-Kč
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V obci Čelechovice provedlo město
Stochov prořez a ošetření stromů na návsi. Došlo k pokácení 6 stromů, které
byly pro obyvatele obce nebezpečné.
Za tyto stromy bylo vysázeno 6 nových
stromů. Cena díla 150 tisíc korun.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ A MĚSTO STOCHOV
pořádá v pondělí 31. prosince 2012
36. ročník SILVESTROVSKÉHO POCHODU
START – KINO Stochov - 7:00-10:00 hod.
CÍL – tamtéž do 15:00 hod.
ODMĚNA – pamětní list, tradiční kalendářík a protáhnutí kostí
před koncem roku
TRASY – pěší 10 km a pro zdatnější 20 km
Občerstvení s dobrou náladou zajištěno.
INFO: J. Karlovský, Václava Ulmana 48, 273 03 Stochov,
mobil: 728 400 673.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ děkuje Městskému úřadu Stochov
za podporu při pořádání turistických akcí.
Přejeme všem spoluobčanům ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013

Foto HoJ

ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA STOCHOV
Usnesení z 15. řádného zasedání Zastupitelstva
města Stochov, které se sešlo dne 29. října 2012
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
* zprávy z jednání Rady města za období mezi 14. a 15. řádným
zasedáním Zastupitelstva města;
* hospodaření města za 1. pololetí 2012.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* v rámci akce pro stochováky, výběrové řízení – přidělení 10
volných bytů bez „nájemného dopředu“: přidělení bytu č. 1 –
byt 1+1, Stochov, Mírové nám. 261/7, panu Jaromíru Gombitovi, Stochov, přidělení bytu č. 2 – byt 2+1, Stochov, ul. Ve
Dvojdomkách 289/3, slečně Nikole Staré, Stochov, přidělení
bytu č. 3 – byt 2+1, Stochov, ul. Švermova 334/17, panu
Tomáši Černému, Stochov, přidělení bytu č. 4 – byt 2+1,
Stochov, ul. Dukelská 336/15, paní Petře Veselé, Stochov, přidělení bytu č. 5 – byt 2+ 1, Stochov, ul. Hornická 340/26, paní
Petře Veselé, Stochov, přidělení bytu č. 6 – byt 2+1, Stochov,
ul. S. K. Neumanna 363/22, slečně Michaele Rigové, Stochov,
přidělení bytu č. 7 – byt 2+1, Stochov, ul. U Stadionu 365/18,
panu Petru Pinkasovi, Stochov, přidělení bytu č. 8 – byt 2+1,
Stochov, ul. U Stadionu 366/26, slečně Michaele Rigové, Stochov, přidělení bytu č. 9 – byt 2+1, Stochov, ul. U Stadionu
375/12, panu Tomáši Honzíkovi, Stochov, přidělení bytu č. 10 –
byt 2+1, Stochov, ul. U Stadionu 380/7 slečně Šárce Hellerové,
Stochov;
* úpravy rozpočtu I. pro rok 2012 na straně příjmů i výdajů.
Navýšení činí 36.847 tis. Kč, konečná výše na straně příjmů
i výdajů je 204.218 tis. Kč;
* Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Nejdůležitější body ze zasedání Rady města
od 8. října do 5. listopadu 2012
Rada města po projednání odsouhlasila:
* finanční příspěvek Sokolské župě Budečské v Kladně, na vytvoření programu na zveřejnění historických materiálů činnosti
Sokola, 1.000,- Kč z fondu starostky města a současně odsouhlasila zakoupení 2 ks výtisků Prapory sokolských jednot
v Župě Budečské, za částku 300,- Kč;
* ošetření stromů na Návsi Družby v Čelechovicích od firmy
Ing. Aleše Nováka – Živa, Péče o zeleň, Unhošť, za částku
130.176,- Kč vč. DPH a současně po projednání vzala na vědomí informaci České inspekce životního prostředí k obnově porostů na Návsi Družby;
* vypracování odborného právního vyjádření k činnosti kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Stochov;
* prominutí nájmu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov ve Sportovní hale
Stochov, za účelem pořádání Okrskového kola florbalového
turnaje žáků 8. – 9. tříd ZŠ;
* dodávku a montáž na provedení zabezpečení Anglických
dvorků na objektu čp. 202, 1. Mateřská škola Stochov, od společnosti VEKRA stavební, s.r.o., Bořanovice Líbeznice, za částku 18.820,- Kč bez DPH;
* uzavření dohody o užívání plochy k honebním účelům mezi
městem Stochov a Honebním společenstvem Tuchlovice, Kamenné Žehrovice se sídlem Tuchlovice;
* uzavření smlouvy o umístění koncového prvku varování
a vyrozumění obyvatelstva mezi městem Stochov a Česká
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republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje, Kladno;
* umístění odkazu na vyhledávání lékařů v České republice, www.navstevalekare.cz , na webové stránky města;
* pronájem vývěsní tabule u čp. 261 (vedle Lékárny Stochov), na Mírovém náměstí, Stochov, Střední škole služeb a Řemesel, Stochov, na dobu určitou od 1. 11. 2012
do 30. 4. 2013 za částku 500,-Kč/měs., dle schválených
pravidel;
*provedení
výměny
poškozeného
potrubí
z odstávající dešťové vpusti v ul. Vodárenská, od společnosti Středočeské vodárny, a.s. Kladno, za částku 18.031,
- Kč vč. DPH;
* nová pravidla pro přidělení volných bytů. Výběrové
řízení – volné byty bez „nájemného dopředu“;
* Směrnic – k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů včetně nového sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací;
* žádost Tenisového klubu Stochov o poskytnutí slevy
pro tréninky dětí a mládeže ve Sportovní hale Stochov,
pro období listopad 2012 až březen 2013,
a to sice ve výši 10% z ceny.
Rada města po projednání vybrala:
* na opravu vstupního chodníku u čp. 212, v ul. J. A.
Komenského, Stochov, společnost GO PRIM, s.r.o.
Kladno, za částku 33.276,60 Kč vč. DPH, v souladu s
usnesením Rady města č. 587/12 (50% spoluúčast SVJ
čp. 212);
* dle hlavního kriteria pro hodnocení nabídek – 90%
nabídková cena, pořadí uchazečů o veřejnou zakázku č. j
MESV/2780/2012/Suc., 1. Ing. V. Gabriel, Zahradní architektura Ústí nad Labem, za částku 367.675,- Kč bez
DPH, 2. SILBA – ELSTAV Plzeň, s.r.o., 3. PP – servis
Plzeň s.r.o., 4. Zahradní a parková, spol. s r. o., Mariánské Lázně, 5. Ing. Karel Albrecht, Kladno, 6. Pozemní
komunikace BOHEMIE, a.s. Praha, 7. HORA Company,
Kladno, s.r.o., 8. Zakládání a údržba zeleně, s.r.o. Kladno, 9. Klika a Dvořák, s.r.o., Kladno, ČNES dopravní
stavby, a.s., Kladno, omluveni, JIPE, s.r.o. Kladno, vyřazeni.
Rada města po projednání jmenuje:
* Ing. Stanislavu Fišerovou, MPA, členem komise pro
otevírání obálek a člena hodnotící komise podle § 71
odst. 3, zák. 137/2006 Sb. v platném znění. Dále Rada
města po projednání pověřuje Ing. Stanislavu Fišerovou,
MPA, ke jmenování členů komise pro otevírání obálek
a členů hodnotící komise v souladu s § 71 a 74 zák.
137/2006 Sb. v platném znění, pro výběrové řízení na
akci „Revitalizace návsi Čelechovice – 1. etapa“.
Rada města po projednání neodsouhlasila:
* snížení místního poplatku za zábor veřejného prostranství SVJ ul. S. K. Neumanna 404-407, Stochov, zastoupeného Mgr. Otakarem Černým, neboť by došlo k porušení OZV Města Stochov č. 2/2010;
* Směrnici pro stanovení nezaviněného manka a ztrát.
Připravil Jan Houžvic
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VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 2013
V lednu 2013 by měly proběhnout historicky první přímé volby prezidenta České republiky. Dosud hlavu státu
volili poslanci a senátoři na společné schůzi.
Volba by měla proběhnout ve dnech 11. a 12. ledna 2013. V době, kdy je psán tento článek, není potvrzený počet
kandidátů. Právě probíhá přepočítávání hlasů na peticích a teprve po jejich kontrole sdělí Ministerstvo vnitra jména kandidátů,
kteří vyhověli všem požadavkům zákona. (Předpokládá se, že budeme volit z 11 nominovaných osobností). Poté nastupují možné
opravné prostředky, které v té nejhorší variantě mohou způsobit posunutí voleb. Z toho důvodu v tomto článku používám podmíněný způsob, že by se volby měly konat. Tolik jen na úvod.
Volba prezidenta probíhá dvoukolově, tedy podobně jako volby do Senátu parlamentu ČR. Pokud nebude kandidát zvolen
v prvním kole, tedy pokud jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech hlasů, koná se kolo druhé a to 14 dní po kole
prvním. Do druhého kola postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů.
Voliči obdrží volební lístky do své poštovní schránky nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb. V případě konání druhého
kola (nejspíš 25. a 26. ledna 2013), obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. Volba probíhá tak, že volič vloží
do úřední obálky, kterou obdrží od volební komise, jeden hlasovací lístek. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Bc. Sylva Filipová, vedoucí správního odboru

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA REUBLIKY
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), oznamuji:
Článek 1
Volba prezidenta se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 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) aj. 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. 210-213, 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. 310-313, 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. 323325, 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, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. 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 města

ZŠ , ZU Š A M Š S TO C H O V
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Exkurze do cukrovaru v Dobrovici
Ve středu 14.listopadu 2012 navštívili žáci III. třídy společně se žáky devátých tříd ZŠ Stochov cukrovar v Dobrovici.
Cílem exkurze bylo seznámit se s technologií výroby cukru. Exkurze jsou jednou z organizačních forem výuky. Podporují
hlavně názornost vyučování, ukazují žákům v praxi význam osvojených poznatků a mají nebo mohou mít vliv na profesionální orientaci žáků.
Cukrovar, který byl cílem naší exkurze, je v provozu nepřetržitě od roku 1831 a v současnosti je jedním z největších producentů cukru a technického lihu v ČR. Zajímavostí je, že se nachází přímo na náměstí městečka Dobrovice a patří
k nejmodernějším u nás. V současné době pracuje v ČR celkem 7 cukrovarů.
V recepci muzea, kde je zároveň informační centrum, jsme byli paní průvodkyní přivítání a seznámeni s programem
exkurze. A potom to začalo. V muzeu jsme nejprve zavítali do expozice řepařství, kde jsme názorně viděli na mapě oblasti, kde
se řepa nejvíce pěstuje, jaká půda ji vyhovuje a kde se v ČR nachází cukrovary. Určitě pro mnohé byl zajímavý fakt, že z 1 kg
cukrové řepy se vyrobí 32 kostek cukru a že cukernatost řepy u nás se pohybuje v rozmezí od 16 do 18%. V druhé expozici
s názvem cukrovarnictví jsme se dozvěděli o historii výroby cukru u nás, prohlédli jsme si cukrové homole, kostku cukru
o hraně 10 nebo rozměrný cukrový krystal. Doslova jsme putovali v muzeu od řepného semínka až ke kostce cukru. Ani se nám
nechtělo věřit, že kostka cukru píše svoji historii již od roku 1774.
Po prohlídkách muzejních expozic jsme v doprovodu průvodkyně vyrazili rovnou do provozu za poznáním výroby cukru.
Viděli jsme celý výrobní proces, jak se z rostliny cukrová řepa stává cukr. Denně cukrovar s nepřetržitým provozem zpracuje
15 000 tun řepy a z ní vyrobí 1 440 tun cukru. Během prohlídky jsme měli možnost ochutnat cukrovou šťávu či ještě teplý
vyrobený cukr, v muzeu dokonce třtinový cukr. Následoval film o výrobě cukru a čas na nákup suvenýrů.
Z návštěvy Dobrovického cukrovaru jsme odjížděli plni dojmů a všichni si snad alespoň trochu dokáží představit proměnu
cukrové řepy v samotný cukr.
Mgr. Marie Peterková

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání k mým narozeninám.

Doudová J., DPS

Děkuji Místní organizaci Svazu tělesně postižených za dárek k Vánocům, který mě velmi potěšil.

Marie Roubalová, DPS

Děkuji paní starostce Ing. S. Fišerové, Městskému úřadu Stochov v zastoupení paní J. Klucové, dále paní M. Bradáčové
za ČČK, paní M. Sáčkové za STP, všem svým blízkým a známým za krásná blahopřání, dárky a kytice k mému životnímu
jubileu. Ještě jednou velký díky všem.
Marie Všetečková
Děkuji Městskému úřadu Stochov, organizacím Svazu tělesně postižených, Českému svazu žen, všem přátelům za dárky
a milé blahopřání k mým narozeninám.
Libuše Somolová

VZPOMÍNKA
Dne 25.12. uplynou 4 roky, co nás navždy opustil náš otec pan Rudolf Majerčík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
12/2012 bylo vydáno ve Stochově dne 6.12. 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 email: 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,
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do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci.
Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.

Město Stochov
Starostka města
Ing. Stanislava Fišerová, MPA
si vás dovoluje pozvat na
13. PLES MĚSTA
do SOKOLOVNY 2. února 2013
začátek ve 20,00 hod.
Bohatá tombola
HLAVNÍ CENA TABLET
Hraje skupina
FRAGMENT BAND
pod vedením Ing. L. Lukáše.
Host večera:
Michal David Revival
Ples moderuje Kamila Barochová
Předprodej vstupenek:
INFO středisko - přízemí
MÚ Stochov od 7.1. 2013.
Pro vytrvalce po ukončení plesu
DISCO.

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 PROSINEC 2012

Pátek 7.12. VÁNOČNÍ KONCERT

Neděle 16.12. ŽIVÝ BETLÉM

Orchestr Václava Hybše s orchestrem a hosty:
Pavlou Břínkovou, V. Savojcovou, V. Vítovou, O. Weissem a K.
Korsou.
Velký sál DK
od 18:00 hodin
vstupné 200,-

Ve spolupráci s OS Kamarádi Stochov.
Mírové náměstí Stochov od 16:00 hodin
-

Úterý 11.12. Vánoční koncert ZUŠ Stochov
Velký sál DK

od 17:30 hodin

vstupné dobrovolné

Středa 12.12. MEFISTO
BIGBÍTOVÉ VÁNOCE s rock and rollovou legendou. Skupina oslaví 50 let ! na scéně. Zpěváci – Pavel Sedláček, Pavel Černocký, Jiří Šimák, Tony Skrýšek.
Velký sál DK
od 19:00 hodin
vstupné 170,-

Sobota 15.12. Předvánoční posezení s přáteli
MO Českého červeného kříže s partnery si dovoluje pozvat vás
na předvánoční posezení při hudbě. Stolová úprava, tanec, občerstvení. Hraje skupina HAPPY BAND..
Foyer DK
od 14:00 hodin
vstupné 40,-

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC PROSINEC 2012
Pondělí 3.12. v 19,00 hodin *SPECIÁLNÍ JEDNOTKA*
Premiéra francouzského akčního filmu. Speciální jednotka je
vyslána do Pakistánu. Nejtěžší mise přes divoké, pusté a nehostinné hory s nelítostnými pronásledovateli v zádech právě začíná
Vstupné: 80 Kč * 110 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Čtvrtek 6.12. v 19,00 hodin *SEDM DNÍ HŘÍCHŮ*
Premiéra českého historicko-romantického filmu z května 1945.
Je konec války, doba je zlá a do pohraničí se vracejí Češi
z vnitrozemí.V hlavních rolích Vica Kerekes a Ondřej Vetchý.
Vstupné: 80 Kč * 107 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 9.12. v 19,00 hodin *SKYFALL*
Premiéra amerického akčního filmu je již v pořadí 23.příběhem
legendárního agenta 007 – Jamese Bonda, tentokráte v nejtěžší
zkoušce jeho kariéry. V hlavní roli opět vynikající Daniel Craig.
Vstupné: 110 Kč * 144 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pondělí 10.12. v 17,00 hodin * NORMAN A DUCHOVÉ*
Premiéra americké animované komedie. Kdo zachrání malé
ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků? Hrdina Norman se staví do čela místního odboje proti živým mrtvým …
Vstupné: 80 Kč * 93 minut 9 Česky mluveno * Mládeži přístupno

Čtvrtek 13.12. v 19,00 hodin* PARANORMAL
ACTIVITY 4*
Premiéra amerického hororu je dalším z filmové série záběrů
průmyslových a domácích videokamer na poklidném předměstí.
Démonem posedlá Katie znovu vyráží …
Vstupné: 80 Kč * 95 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Středa 19.12.. Divadlo Luna Stochov –
NEBOŽKA PANINA MATKA
Repríza úspěšné divadelní komedie. Hrají – M. Benešová,
D. Šteruská, J. Ployhar a R. Štabrňák. Režie Milan Schejbal

PŘIPRAVUJEME:
4.1. ROCKOVÁ NOVOROČNÍ PARTY SE SKUPINAMI QR BAND a ROCK REVIVAL BAND
1.2. KATAPULT – Premiéra – 50 let na scéně!
www.katapult.cz
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

Pondělí 17.12. v 17,00 hodin *ZVONILKA:
TAJEMSTVÍ KŘÍDEL*
Premiéra amerického animovaného filmu je fantastickým
příběhem o tajemné cestě dvou sester do Zimních lesů.
Neohrožené dívky na dobrodružné cestě poznávají nové
přátele a kamarády …
Vstupné: 80 Kč * 76 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Čtvrtek 20.12. v 19,00 hodin
*HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA*
Premiéra koprodukčního fantasy filmu USA a Nového
Zélandu je prvním dílem trilogie od J.R.R.Tolkiena – Pán
prstenu. Nám již známé postavičky se opět ocitají na dobrodružné výpravě …
Vstupné: 100 Kč * 164 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno
Hrajeme v uvedené dny a hodiny u jednotlivých titulů.
Všechny filmy jsou promítány ve 2D !
Na filmy označené jako mládeži nepřístupné není dětem
dovolen vstup ani v doprovodu rodičů !!!
Změna programu, stejně jako údaje k jednotlivým titulům
jsou vyhrazeny.

Zaměstnanci Domu kultury ve Stochově přejí
všem svým návštěvníkům příjemné prožití
svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a osobní
spokojenosti v novém roce 2013.
Program našeho kina najdete na internetové adrese:
www.kina.365dni.cz Informace o kultuře ve Stochově:
www.stochov.cz

REKLAMY - INZERÁTY

Stránka 7

NOVĚ OTEVŘENO
Rybářské potřeby BM
ul. Osvobození 61,
Stochov
Otevřeno denně od 9:00 – 17:00
Kontakt: 777625079, 777533750
!!! STŘECHY!!!

T.J. SOKOL
KAČICE
OZNAMUJE,
ŽE DNE
16.12. 2012
OD 14,00 HOD.
SE USKUTEČNÍ OPĚT
PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
S HUDBOU
V SOKOLOVNĚ
V KAČICI.

VLADIMÍR SKOŘEPA

ZUMBA S JANOU
TĚLOCVIČNA
SO UČILIŠTĚ STOCHOV
KAŽDOU STŘEDU
OD 18.30-19.30
info:www.bozibazarek.cz
(http://www.bozibazarek.cz)
FC: zumba s janou
hod./60kč, pro učně 40kč,
tel.: 777 756 766

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)

TK STOCHOV

HZSSK stanice Stochov
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TENIS na STOCHOVĚ
Pokračování z minulého vydání.
Stochovský pohár 2012
Tenisový klub Stochov uspořádal v sobotu dne 15. září 2012 na tenisových
kurtech ve Stochově další ročník Stochovského poháru ve dvouhrách. Prezentovalo se 13 hráčů.
Z celkového vítězství se radoval Roman Žák, když ve finále přehrál Romana
Klusáka 7/6, 6/3. V soutěži útěchy slavil vítězství. Petr Paták, když ve finále
útěchy porazil Miloše Kočího 6/3, 6/1. Z výsledků: čtvrtfinále: Zíka O. - Antošová K. 6/1, 6/0, Žák R. - Borč 6/1, 6/0, Antoš L. - Patočková A. 6/2, 6/4, Klusák
R. - Kunkela M. 6/4, 7/6, semifinále: Žák R. - Zíka O. 6/3, 6/0, Klusák R. - Antoš L. 6/0, 6/0, finále Žák R. - Klusák R. 7/6, 6/3.
Ceny vítězům předal jednatel klubu Karel Klusák.
Celostátní turnaj v babytenise Tecnifibre - UNIQA Cup
Tenisový klub Stochov uspořádal v neděli 16. září 2012 celostátní turnaj BABYTENISU pod názvem Tecnifibre - UNIQA
Cup. K prezentaci se dostavilo 14 hráčů a hráček ve věku 7 - 9 let. K vidění byla vidět velmi bojovná utkání mladých tenistů
a tenistek. Z domácích hráčů TK Stochov se turnaje zúčastnili Mikeš Zíka, Matěj Zíka, Ondřej Kostinec, Tobiáš Jurgovski
a Jakub Klusák. Z vítězství se radoval J. Jindáček, když ve finále zvítězil nad J. Jupou.
Věcné ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.
Celostátní turnaj v minitenise Tecnifibre - UNIQA Cup
Tenisový klub Stochov uspořádal v neděli 23.září 2012 celostátní turnaj MINITENISU pod názvem Tecnifibre - UNIQA Cup.
K prezentaci se dostavilo 16 hráčú a hráček ve věku 6 - 7 let. K vidění byla vidět velmi bojovná utkání mladých tenistů a tenistek. Z domácích hráčů TK Stochov se turnaje zúčastnil Jakub Klusák, který se probojoval do čtvrtfinále mezi posledních 8 hráčů.
Z vítězství se radoval Marek Horák, když ve finále zvítězil nad Dominikem Brašnou.
Věcné ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.
Posvícenský turnaj čtyřher v tenise
U příležitosti Svatováclavského posvícení na Stochově uspořádal Tenisový klub Stochov již XXII. ročník Posvícenského
turnaje čtyřher v tenise. K prezentaci se za krásného podzimního počasí dostavilo 18 tenisových párů. Z celkového vítězství se
radoval Radek Němec spolu s Jaroslavem Šváchou z LTC Rakovník, když ve finále přehrál pár Karel Klusák, Roman Klusák
6/3, 7/5. Ceny vítězům předal Michal Ulman.
Závěrečná Cup
Tenisový klub Stochov uspořádal v sobotu 6.října 2012 pro své členy závěrečný turnaj sezóny "Závěrečná Cup". Turnaje se
zúčastnilo 22 hráčů a hráček. Z celkového vítězství se v posledním turnaji sezóny 2012 stal Roman Klusák. Z výsledků: čtvrtfinále: Roman Žák - Petr Danko 7/4, 4/7, 7/3, 7/5, Martin Kunkela - Miloš Kočí 7/4, 7/3, 7/2, Roman Klusák - Vladislav Jurgovski 3/7, 7/4, 4/7, 7/5, 7/5, Tomáš Velc ml. - Michal Paták 8/6, 7/1, 7/3, semifinále: Roman Žák - Martin Kunkela 6/8, 5/7, 7/3,
7/2, 7/5, Roman Klusák - Tomáš velc ml. 7/2, 4/7, 5/7, 7/5, 8/6, finále: Roman Klusák - Roman Žák scr.
Ceny vítězům předal jednatel klubu Karel Klusák.
Tenisový klub Stochov děkuje Městu Stochov za příspěvek na činnost v roce 2012.
Roman Klusák - prezident klubu
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje stanice Stochov
Vybrané události v roce 2012
Již první den v novém roce byla jednotka vyslána v ranních hodinách k požáru bytu
ve druhém nadzemním podlaží na Stochově. Jednotkou po příjezdu na místo zásahu
bylo zjištěno, že se jedná o požár obývacího pokoje s kuchyní, ze kterého unikly 4 osoby. Jedné osobě byla poskytnuta předlékařská pomoc z důvodu nadýchání zplodin hoření. Jednotka zasahovala jedním proudem v dýchací technice, byt odvětrala pomocí přetlakového ventilátoru a po likvidaci požáru byl proveden průzkum termokamerou.
Na místě zasahovaly jednotky ze Stochova, Kladna, Lán, Rynholce, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Požárem vznikla škoda 250 000 Kč, uchráněné hodnoty
1 000 000 Kč. K tragické dopravní nehodě došlo 19. 2. 2012 mezi obcemi Mšec a Řevničov, kde vlivem námrazy došlo k dopravní nehodě osobního automobilu Renault
Modus. Automobil narazil do stromu mimo komunikaci a poté začal hořet. V automobilu cestovaly 4 osoby, třem z nich pomohl
z automobilu kolemjedoucí, ale patnáctileté osobě, která byla zaklíněna na zadních sedačkách již pomoci nikdo nedokázal.
Osoba na místě svým zranění podlehla, další byla transportována letecky a dvě sanitním vozem. Na místě zasahovaly jednotky
Stochov, Slaný a Řevničov. Škoda na automobilu byla vyčíslena na 150 000 Kč. K požáru průmyslové haly na výrobu peletek
byla jednotka vyslána 9. 9. 2012 do obce Lhota. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár peletkovací
linky, slámy a odpadu. Velitelem zásahu byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, ale rychlý rozvoj požáru zapříčinil požár
celé jednopodlažní haly o rozměrech 73 x 23 metrů. Na místě zasahovalo celkem 9 jednotek s 11 cisternovými automobilovými
stříkačkami, 3 dopravními automobily, 1 automobilovým žebříkem, 1 protiplynovým automobilem s dýchací technikou a týlovým kontejnerem pro odpočinek. Požárem vznikla škoda za 4 580 000 Kč, uchráněné hodnoty 7 240 000 Kč.
Vypracoval: nstržm. Bc. Martin Vondra, HZS Stochov

T T E C H N I C K É S L U ŽB Y S TO C H O V, s . r. o .
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Krátký rozhovor s ředitelem Technických služeb Stochov, s.r.o.
Redaktorka: Pane řediteli, zima se ohlásí každým dnem, dokonce se nás lehce dotkla už v říjnu, jak jste na zimu připraveni?
Ředitel: Po technické stránce jsme připraveni, na skladě máme dostatečné zásoby posypového materiálu a technika je v rámci
svého věkového průměru také připravena. Od loňského roku vlastníme díky Městu Stochov nový traktůrek zn. Iseki, se kterým
lze uklidit většinu chodníků i ve starších částech města.
Red: Mimochodem, když jsme u těch chodníků, jak je na tom Stochov s jejich zimní údržbou?
Ředitel: Podle mého názoru (a dokonce i názoru řady občanů) jsme na tom velice dobře ve srovnání například s Kladnem
či Prahou. Samozřejmě se vždy najdou jedinci, kterým vadí, že do několika hodin po chumelenici není chodník zrovna před jejich domkem uklizený, ale chápu, že při naší české mentalitě a při přenesení zodpovědnosti za schůdnost chodníků na obec, se
najde řada občanů, kteří s viditelným potěšením využijí možnost kritiky. Oproti nim je zde naštěstí většina rozumně uvažujících
občanů, kteří se nebojí vzít do ruky lopatu a pomoci obci v období kalamity. Všem rozumným touto cestou velice děkuji.
Red: Takže obec, respektive Technické služby jsou povinny uklidit všechny chodníky od sněhu?
Řed: Vidím, že musím vysvětlit několik základních pojmů, aby nedocházelo ke zkresleným názorům. Takže dle § 11 odst.1 a §
102 odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě § 27 odst.7 zákona č. 13/ 1997 Sb
o pozemních komunikacích je jasně určeno toto:
1.Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které
byly způsobeny povětrnostními vlivy a podmínkami
2. Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a jiných vozidel
přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům
3. Závadou ve sjízdnosti místních komunikací se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou řidič nemůže předvídat při pohybu
vozidla přizpůsobenému dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům
4. Schůdnost místních komunikací a chodníků je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům
5. Závadou ve schůdnosti je závada, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu komunikace nebo chodníku, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Red: Mohl by jste to vysvětlit trochu srozumitelněji?
Řed: Zkusím to. Jednoduše řečeno žádný zákon neukládá obci povinnost čistit chodníky až na holou dlažbu, obec nese pouze
odpovědnost za případný úraz, který se na neudržovaném chodníku stane. To znamená, že obec, aby v případě pojistné události
došlo k plnění ze strany pojišťovny, musí zajistit schůdnost či průchodnost chodníku tak, aby občané, kteří vybaveni odpovídající zimní obuví mohli po chodníku bezpečně projít s ohledem na povětrnostní podmínky.
Red: Takže budeme solit a solit. Podle názoru některých občanů solíme stále málo.
Řed: Solí skutečně šetříme, používáme ji pouze v krajních případech jako je například ledovka, jinak sypeme jemnou drtí, která
je pro přírodu naprosto neškodná. Občané jsou možná zvyklí ze vzdálenějších let na kvanta soli v ulicích, ale podívejte se na
prosychající stromy po celém Stochově, na odcházející jeřáby a další druhy dřevin a také na chudáky pejsky brodící se nasolenou břečkou. Tomu všemu se snažíme zabránit a počítáme s pochopením a pomocí našich spoluobčanů.
Děkuji za rozhovor a na shledanou D. Lišková

KAMARÁDI
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Živý Betlém 2012

Tak jako v minulých letech, tak i letos, je pro občany Stochova
připravováno představení Živý Betlém. V letošním roce půjde
o úplně jiné pojetí, než v letech minulých. Pokud neselže technika,
mělo by se jednat o divadelní představení na volném prostranství
stochovského náměstí, vyprávějící příběh narození Ježíše Krista.
a to od doby příchodu Josefa s Marií do Betléma, až po jejich útěk
do Egypta. V tomto představení se spojuje pouliční divadlo s divadlem stínovým a mluveným slovem vypravěče. Hudební stránka
pak podtrhuje kontrast děje i postav. Bude se jednat o protipóly
dobra a zla. Divadlo je postaveno na souboji těchto protikladů.
a stejně tak je tomu uzpůsobena nejen hudba a kostýmy, ale i plakát
lákající na tuto akci. Všichni tvůrci jsou velmi zvědaví, jak bude
toto pojetí přijato. Tak jak bylo v minulém roce, představení místy
úsměvné, letos si naopak užijete Heroda, což myslím hovoří samo
za sebe. Doufáme, že se vám bude představení alespoň trochu líbit,
a tak se budeme těšit dne 16.12.2012 v 16,00 hod. A držte nám
palce ať není počasí proti nám a vlastně ani proti vám.
Romana Slámová

Kamarádi přejí
všem svým příznivcům krásné
a
požehnané
Vánoce a do
nového roku, s třináctkou na
konci, jenom samé štěstí,
úspěchy a spokojenost. Všem
dobrým lidičkám, kteří nám
v naší radostné práci pomáhají, z celého srdce děkujeme. V příštím roce se s vámi
těšíme opět na shledanou.

