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ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ STOCHOV
Po městě běží „zaručené zprávy“ o zrušení školní jídelny,
dovozu chlazených jídel místo čerstvých,
propuštění všech zaměstnanců apod.
Nic takového není pravda.
Rada města schválila modernizaci školní jídelny,
která přinese větší nabídku obědů a nikdo ze zaměstnanců
o místo nepřijde.
Na toto téma jsme se zeptali paní starostky, která nám další a podrobnější informace
poskytne v červencovém čísle NMS.
Redakce NMS
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RADA MĚSTA STOCHOV

Nejdůležitější body z 12. zasedání Rady města ze dne 18. dubna – 2. května 2011
Rada města po projednání odsouhlasila:
* opravu poškozeného oplocení hřiště pro neregistrované ve Stochově společností KAPAMONT, s.r.o., Tuchlovice, za cenu
42.960,- bez DPH;
* smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011503/VB007 „Stochov, Družstevní p. č. 445/1, - kNN“
do p. p. č. 709/1, 444/2, 444/8 a 444/9 v k. ú. Stochov, mezi Městem Stochov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, za náhradu ve výši 37.800,- Kč bez DPH;
* seznam účastníků, kteří se zúčastní letního srazu mládeže, který se uskuteční v družebním městě Bourboun Lancy ve dnech
11. – 17. července 2011 s tím, že pro účastníky bude zajištěna doprava formou pronájmu osobního motorového vozidla pro 9
osob a úhrady PHM;
* pravidla pronájmu „Startovacích bytů“ pro mladé rodiny. Pro první kolo bude vyhlášen jeden byt;
* dle schválených pravidel pro přidělení volného bytu, byt č. 26, v ulici Hornická 340, Stochov;
* nabídku Technických služeb Stochov, s.r.o, na osazení květinových závěsných sestav na sloupy veřejného osvětlení v prostoru
Mírového náměstí ve Stochově;
* poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč z příspěvků na sport a kulturu pro ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, na pořádání
florbalového turnaje dne 21. 4. 2011, pro kategorii žáků: 2. a 3. třída, 4. a 5. třída a druhý stupeň;
* Střední škole služeb a řemesel Stochov bezplatný pronájem in – line dráhy za účelem pořádání 2. ročníku přeboru ČR stavebních škol v in-line bruslení, který se bude konat 7. června 2011;
* poskytnutí finančního příspěvku Střední škole služeb a řemesel Stochov ve výši 2.000,- Kč, z příspěvků na sport a kulturu, na
pořádání 2. ročníku přeboru ČR stavebních škol v in-line bruslení, který se bude konat 7. června 2011;
* bezplatný pronájem kinosálu v DK Stochov na den 29. 5. 2011 od 16,00 hodin, pro MO ČSSD Stochov, za účelem bezplatného promítání animovaného filmu pro děti, v rámci oslav Dne dětí;
* společnost FACE interier, spol. s r. o., Praha 9 - Běchovice, na vybavení interiéru Multifunkčního centra Čelechovice, za celkovou částku 199.315,16 Kč bez DPH;
* odsouhlasila provedení havarijních oprav dvou teras na
objektu čp. 490, Stochov, firmou Václav Bejček, Kladno,
v celkové částce 49.140,- Kč bez DPH;
* provedení investičních akcí v souladu se schváleným
rozpočtem města Stochov pro rok 2011, a to opravu komunikací v ulici Zalavecká, V. Ulmana a J. Dundra a pověřila vedoucího odboru investic k zajištění výběrových
řízení na tyto akce;
* program 14. ročníku divadelního festivalu Stochovská
Thálie 2011, který se uskuteční ve dnech od 19. – 23. 10.
2011. Cena vstupenky je 450,- Kč s tím, že 1 vstupenka pro každého člena Zastupitelstva města je zdarma;
* záměr instalace bezpečnostního kamerového systému na veřejných prostranstvích Města Stochov z důvodu
zvýšení bezpečnosti ve městě;
* provedení výsadby městské zeleně v r. 2011 Technickými službami Stochov, s.r.o. za nabídkovou cenu
27.580,- Kč bez DPH a druhou etapu prořezu a průklestu
aleje Třešňovka dle dendrologického průzkumu za cenu
79.807,- Kč vč. DPH;
* zapůjčení dětského skákacího hradu na 8. ročník Lánských letních slavností, které obec pořádá dne 18. června 2011 za částku
5.000,- Kč bez DPH;
* odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč z příspěvků na sport a kulturu pro Nohejbalový klub Stochov,
na pořádání nohejbalového turnaje „Memoriálu Jiřího Pongráce“, který se uskuteční dne 4. června 2011;
* uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v přízemí čp. 486/20, v ul. J. Šípka, ve Stochově, pro Českou spořitelnu, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, s dobou účinnosti smlouvy na 5 let + 5 let opce.

Rada města po projednání ustanovila:
* pana Jana Houžvice do funkce člena dozorčí rady Technických služeb Stochov.

Rada města po projednání nesouhlasí:
* s ponížením výše nájemného v půdní vestavbě nájemníků, v ul. J. Šípka, čp. 189/20, Stochov, na 30,- Kč/m2/měsíc, pokud se
uskuteční v budoucnu převod tohoto bytu, nýbrž trvá na současné výši nájemného pro PV 43,83 Kč/m2/měsíc.

Rada města po projednání opětovně neodsouhlasila:
* návrh smlouvy mezi Městem Stochov, Jaroslava Šípka 486, Stochov a ČSAD Slaný, a.s., Lacinova 1366, Slaný, o veřejných
službách na založení závazku veřejné služby k přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v silniční dopravě pro cizí potřeby spočívajícího k dopravní obslužnosti obce, provozování meziměstské veřejné dopravy, z důvodu nevyužitelnosti spoje Slaný
– Nové Strašecí přes Čelechovice.
(Připravil Jan Houžvic)
Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení rady města a zastupitelstva města jsou kromě úřední desky úřadu k dispozici
na webových stránkách města www.stochov.cz

MO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Společně pro Vaše energetické úspory
pod tímto názvem probíhá společná kampaň Pražské plynárenské
a
ITES
Kladno
v
našem
regionu.
Celá
kampaň, nebo lépe řečeno projekt, který vznikl spojením
2 firem z oblasti tepelného hospodářství a dodávek energií, nabízí
velice kvalitní servis v dodávce levnějšího plynu
a současně i technického poradenství. Součástí kampaně jsou
i besedy s občany ve vybraných obcích a městech.
V regionu již proběhla řada setkání s občany obcí a měst. Příchozí se mohli dozvědět více o vyúčtování energií, jak dosáhnout
úspor při vytápění svých domů nebo jak zajistit úspornější chod
plynového kotle nebo boileru.
Zástupci Pražské plynárenské, ITES Kladno i společného obchodního zastoupení v Kladně kvalifikovaně odpovídají na desítky
dotazů.
Největší zájem je vždy o cenové srovnání dodávek plynu
od jednotlivých společností – jednoznačně nejlevnější je v našem
regionu Pražská plynárenská, která dodává plyn levnější o 10 –
12%.
Další časté dotazy směřují k seniorským slevám a slevám pro
držitele průkazu ZTP/P, které jsou rovněž velice využívány.
Přijďte na prezentaci do vestibulu kina Stochov ve středu
15.6. mezi 18,00 až 20,00 hod.
Malé doporučení - než půjdete na prezentaci nebo k nám
do kanceláře, tak si na internetu zadejte nezávislé srovnání
cen plynu, budete vědět koho si vybrat! Buďte chytří!
Nebo nás kontaktujte v našem stálém obchodním zastoupení
WT Concept , Osvobozených pol. Vězňů 379, Kladno / mezi Finančním úřadem a pěší zónou / Pasáž Veselý dům v Kladně telefon 312 240 285 , 739 086 447 nebo napište na wtc@wtc.cz a my
Vás budeme kontaktovat.

Muzeum
motocyklů
Křivoklát
za podpory

měst
Rakovník,
Nové Strašecí
a Stochov pořádá
5. června 2011
II. setkání majitelů mopedů Stadion

RAKOVNICKÉ MOPEDY 2011
Program:
8:00-9:30 registrace a přejímka mopedů, hotel Roztoky
9:45 rozprava s jezdci
10:00 start první části směr Křivoklát, Městečko
10:35-10:45 výstava strojů na náměstí
12:30 start druhé části, objezd náměstí, výjezd směr Ruda,
Nové Strašecí – zastávka 13:00-13:20, Čelechovice,
Stochov – zastávka 13:40-14:00, Lány, Požáry, Křivoklát
14:40 očekávaný příjezd do cíle druhé části – Muzeum motocyklů Křivoklát
15:00-16:00 vyhodnocení
Informace o akci tel.: 605 580 710
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Činnost místní organizace SVAZU TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH v České republice
Na výroční schůzi naší organizace, která se uskutečnila
9. února 2011 v kiosku Domu kultury ve Stochově
se dostavilo 114 členů, kteří si vyslechli podrobnou zprávu o naši organizaci, kterou přednesla předsedkyně paní
Marie Staňková. V diskusi vystoupila též starostka města
Ing. Stanislava Fišerová a zástupce OV STP Kladno. Zároveň k přítomným promluvily dvě zástupkyně Okresního
velitelství České policie v Kladně, které upozornily na
případné ohrožení našich členů, kteří jsou vesměs ve
vyšším věku, a tudíž se nemohou jen tak ubránit případnému ohrožování ze strany mladší generace.
Práci a činnost naší organizace ocenila paní starostka
a velice kladně hodnotila všechno, co naše organizace pro
své členy dělá. A že toho není málo, se dočtete
v následujících řádcích. Snažíme se za podpory MěÚ Stochov a ve spolupráci s kulturním zařízením města dělat
pro naše členy co nejvíce.
Tímto chceme poděkovat hlavně paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové a panu Tomáši Barochovi, DK za
velkou pomoc a pochopení, které mají pro členy naši organizace, neboť ne každý soucítí se zdravotně postiženými. Nejedná se jen o finanční podporu, ale i o bezplatné
zapůjčení prostor na činnost kroužků a slevy na kulturní
akce, které KD pořádá.
A nyní, co všechno dělá a připravuje org.
STP STOCHOV pro své členy:
PRAVIDELNÉ AKCE – KLUBOVÁ ČINNOST:
PONDĚLÍ: Kroužek ručních prací „ŠITÍ“ OD 12:30
do 15:00 hod. v klubovně, org. vedoucí paní Podaná.
Kondiční cvičení od 15:30 do 16:30 hodin. V malém sále
DK, vedoucí paní Bachurová.
ÚTERÝ: Kroužek ručních prací „BABINEC 2“ od 14:00
do 16:00 hod. v klubovně. Vedoucí paní Chocholová.
STŘEDA: Turistický kroužek rozšířený o chůzi NORDIC
WALKING, vedoucí paní Bachurová.
ČTVRTEK: Kroužek ručních prací „BABINEC 1“
od 13:00 do 16:00 hodin, vedoucí paní Podaná.
DALŠÍ AKCE:
Pro rok 2011 jsou připraveny tyto zájezdy.
DUBEN – zájezd do Polska, Kudowa Zdroj.
KVĚTEN – výlet do Třebíze (skanzen); Panenský Týnec
- hradby nedostavěného kláštera; Louny - prohlídka města; Peruc – barokní zámek, muzeum české vesnice.
ČERVENEC – výlet Kralovice, Mariánská Týnice – barokní proboštství s kostelem, muzeum a galerie severního
Plzeňska s bohatými sbírkami; Manětín, zámek; Plasy
cisteriánský klášterní komplex.
ZÁŘÍ – zájezd Zahrada Čech Litoměřice.
ŘÍJEN – zámek Trója; Botanická zahrada; zájezd do Polska Kudowa Zdroj.
Zároveň jsou v roce 2011 zajištěny tyto rekondiční
pobyty:
ČERVEN – Chlum u Třeboně od 11. 6. do 18. 6. 2011.
SRPEN – Jílemnice od 20. 8. do 27. 8. 2011.
V rámci Okresního výboru STP Kladno pobyt v lázních
Bechyně od 20. 6. do 26. 6. 2011 a pobyt pro vozíčkáře
v Soběšicích od 11. 6. do 18. 6. 2011.
Největší zásluhu za veškeré dění má paní Marie Staňková
a všechny vedoucí kroužků.
p. Všetečková
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PŘÍSPĚVEK OD ČTENÁŘKY
LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT

Jsou lidé, kteří splynou s okolím, hrají si na svém dvorečku a blízké prostředí je vůbec nevnímá. Jsou ale osobnosti,
které zná téměř každý spoluobčan i lidé v kraji široko daleko. K takovýmto osobám v městě Stochově patří pan Miloš
Chaloupka. Starším a středním ročníkům toto jméno řekne vše, ti …náctiletí už asi nebudou vědět, o koho jde. Muzikant a bývalý dlouholetý ředitel hudební školy si určitě zaslouží, abychom o něm věděli víc. Vždyť patří k významným občanům,
kteří si celý život nehráli na svém domácím písečku, ale rozdávali veselí, radost a pohodu. M. Chaloupka je výrazná regionální
hudební legenda.
Když se narodil, daly
mu sudičky do kolébky hudební
sluch, hlas, cit, píli a velký talent.
A on tyto dary nepromarnil, naopak
je bohatě rozvíjel a zúročil. Muzice
věnoval celý svůj produktivní pozemský čas, často na úkor svého
zdraví. Ještě dnes ve svých 87 letech
se zájmem sleduje hudební scénu.
Hudba byla a je jeho celoživotním
smyslem, úkolem i radostí, byla jeho
„celoživotní družkou“. Muzika ho
p. Miloš Chaloupka
trápila i živila, přinášela mu potěšení i hořké chvíle, když se nedařila tak, jak by chtěl. Získal pro ni
celou svoji rodinu, podřizoval jí svůj život i život svých blízkých.
Miloš Chaloupka se narodil 14. června 1924 v Rynholci.
Jeho děda (Antonín Chaloupka) měl na Stochově hospodu U Čížků a právě zde dalo ještě nenarozené nemluvně o sobě důrazně
vědět. Jeho maminka Anna Chaloupková (rozená Štěrbová
z Rynholce) byla na taneční zábavě, když si Milošek usmyslel,
že chce na svět. Asi ho volala hudba, kterou k tanci vyluzovala
kapela. Novopečená matka měla co dělat, aby se včas dostala
domů do Rynholce, kde 1,7 kilové mimčo prvně předčasně spatřilo tento boží svět. V Rynholci jeho rodiče dlouho nepobyli, otec
(Karel Chaloupka) pracoval na šachtě a už za dva roky
se s rodinou přestěhoval do Honic, aby za další dva roky všichni
přesídlili do Kamenných Žehrovic. Tady začal malý Miloš chodit
do 1. třídy, prožil zde svá dětská a jinošská léta. Tady se v něm
naplno probudila touha po hudbě, i když v jeho rodě neměli hudební geny. Ve třetí třídě základní školy se začal učit hře na
housle u otce známého kapelníka Josefa Vobruby. Později přibral
ještě trumpetu. Vzpomíná, že trubka byla už „děravá“, a tak ji
často musel vyspravovat pomačkaným chlebem.
Ve třetí měšťance absolvoval zkoušky na Státní hudební
konzervatoři v Praze. V letech 1938 až 1944 tam jezdil
k profesoru Jar. Kolářovi na výuku hry na trubku. Otec mu koupil
novou trumpetu a piáno, a aby pomohl s rozpočtem rodiny, jezdil
Miloš na kole od 14 let po okolí hrát na tanečních zábavách.
Kvůli nízkému věku musel mít před tím souhlas od školy,
aby mohl po nocích za dozoru otce troubit s Vobrubovým orchestrem i s jinými kapelami v okolí.
Jako žák 6. ročníku byl v roce 1944 přijat do symfonického orchestru opery Duisburg, která po rozbombardování města
měla sídlo v Praze ve Smetanově divadle vedle Hlavního nádraží.
Toto angažmá ho zachránilo od totálního pracovního nasazení
v Německu. Skončila druhá světová válka a sháňka po muzikantech příliš velká nebyla. Náhodou se od svého učitele Koláře dověděl o připravovaném konkurzu do Symfonického orchestru
bratislavského rozhlasu. Zúčastnil se ho a byl ze 13 přítomných
vybrán. Nastoupil 1. září 1945 a hrál v tomto orchestru
až do roku 1952, kdy nepřijal nabídku členství v KSČ a angažmá
opustil. Hudba mu ulehčila i základní presenční vojenskou službu, kterou v Bratislavě vykonával v době, kdy vypomáhal
v rozhlase. Celá kasárna mu záviděla, že v souvislosti s účinkováním v rozhlasovém orchestru mohl denně chodit spát domu
a ještě pobíral honorář.

Vrátil se do rodného kraje, 1. ledna 1952 nastoupil do operetního orchestru divadla v Kladně. Zde působil
až do roku 1955. Dne 1. září 1955 nastoupil jako učitel
hudby - dechových nástrojů a akordeonu - v LŠU Nové
Strašecí.
V té době byl už 10 let ženatý s Vlastou
Knížetovou a měl dvě děti (Jitku a Zdeňka) a stále dojížděl
z Doksů, kde měl byt. V Novém Strašecí se pro něho byt
nesehnal, a tak se ohlížel v blízkém okolí. Pochopení našel
v roce 1958 na Stochově. Zde mu byt slíbili,
ale s podmínkou, že až bude na Stochově založena hudební
škola, bude zde učit.
K tomu došlo 1. září 1963, kdy tu M. Chaloupka
nastoupil jako vedoucí učitel pobočky LŠU Kladno, učil
hře na akordeon a dechové nástroje. V září následujícího
roku se škola na Stochově osamostatnila, vznikla LŠU
Stochov a M. Chaloupka byl jmenován na dlouhých dvacet let jejím ředitelem. Založil školní žákovskou dechovku
se kterou nevynechal žádné důležité setkání občanů Stochova. V roce 1984 odešel na penzi (na své místo ředitele
navrhl svého žáka V. Špáňu), ale jako důchodce ještě
19 let ve škole učil děti prvním hudebním krůčkům.
A i potom ještě 4 roky soukromě dával žákům hodiny.
Vychoval celou řadu dobrý muzikantů, kteří se uplatnili
nejen v lidových kapelách (vzpomeňme Milana Holana
ze Stochova, Horáčka ze Třtice), ale i v profesionálních
souborech (Mirek Laštovka z Tuchlovic hraje na trubku
ve Smetanově divadle, Josef Matějka z Lán se uplatnil
ve vojenském orchestru). Toto je stručný výčet profesionální hudební dráhy M. Chaloupky, který ale představuje
52 let s notami a hudebními nástroji.M. Chaloupka nebyl
jen kantor, který ochotně a rád předával hudební povědomí
dál, ale byl to i aktivní muzikant, který byl hojně přizváván
do lidových kapel v okolí. Často hrál s kapelou J. Jůny
z Rynholce, 10 let chodil hrát s orchestrem Lexy Jelínka
z Nového Strašecí, v novější době „foukal trubku“
v dechovce Modrá muzika a důvěrně znal všechny muzikanty a taneční sály v kraji. Hrál na velkých slavnostech,
na bálech a tanečních zábavách, na posvíceních a poutích,
na svatbách i na pohřbech.
Dva měsíce prázdninové nečinnosti mu byly dlouhé, proto hledal další „přivýdělky“. Nebyla to vždy
dechovka a tancovačky až do ranních hodin. Například
v letech 1955 až 1963 hrál vždy o prázdninách na hradě
Křivoklát s operním orchestrem, který sestavil ředitel LŠU
Rakovník Zdeněk Tomáš. Na programu měl tento orchestr
i Prodanou nevěstu nebo Rusalku a často si jako hosty
přizvával sólisty z Národního divadla. M. Chaloupka dále
účinkoval s Brněnskou filharmonií, hrál s lázeňským orchestrem v Trenčanských Teplicích, přizván byl do orchestru do Františkových Lázní, po několik let o prázdninách jezdil hrát do Piešťan, hrál s muzikanty Slovenské
filharmonie z Bratislavy nebo z rozhlasu z Košic, známý
dirigent M. Zelenka ho zval do Poděbrad. S Hudební artistickou ústřednou Praha hrál na akordeon v kavárnách
v Sokolově a v Jáchymově.
(Pokračování na str. 5)
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ITES spol. s r.o.

INFORMACE

Upozornění
pro majitele psů
Letos, ani v nadcházejících letech se nebudou
zasílat složenky pro placení poplatku za psa.
Poplatek za psa je možno zaplatit
na Městském úřadě Stochov.
sl. Lucie Pokorná, Dis.
3. patro, kancelář podatelny, tel. 312/651 277
email.: sekretariat1@stochov.cz
V nepřítomnosti se poplatek hradí v informačním
středisku u pí. Dvořákové.
Vážení občané,
naše společnost, v duchu zákonných norem stanovujících
pravidla pro dodávku tepla, ke dni 23.5.2011 ukončila
topnou sezónu 2010/2011 ve Stochově. O této skutečnosti
jste byli informováni již dříve prostřednictvím webových
stránek města, kabelové televize a vývěsky naší společnosti
vedle lékárny.
V nastávajícím období letních měsíců, kdy budeme vyrábět a dodávat teplo pouze pro ohřev teplé vody, bude aktivován propoj obou kotelen a k výrobě tepla pro ohřev bude
využíváno aktuálně cenově výhodnějšího paliva. S aktivací
propoje počítáme nejspíše od počátku měsíce června 2011.
V období mimo topnou sezonu se zaměříme na plánované
opravy technologií, které je obtížné, nebo nemožné provádět v hlavní sezoně. Z hlavních plánovaných akcí bych
uvedl např. demontáž nefunkčních ohříváků teplé vody
v bloku 83 a jejich náhradu novým bojlerem, opravu plynového potrubí kogenerační jednotky na kotelně K1, dále
rekonstrukci odvětrání prostoru kotlů na kotelně K1 a další
drobnější akce.
I když letošní zima byla co se týče nároků na vytápění
dost náročná, je třeba říci, že během topné sezóny technologie fungovala bez větších problémů. Zároveň však díky větší
zátěži systému bude třeba věnovat velkou péči posezónní
údržbě.
Doufám, že se nám podaří včas realizovat všechny plánované opravy a topná soustava bude na počátku příští topné
sezony kvalitně připravena.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu ITES spol. s r.o.

Informace TS Stochov, s.r.o.
Sběr velkoobjemového odpadu bude od
1. června 2011 probíhat na stejných místech,
tzn. 1. týden v měsíci - Čelechovice pátek od 12.00 hod. do 14.00 hod.
2. týden - křiž. J.A.Komenského x Dlážděná
- pátek od 12.00 hod. do 14.00 hod.
3. týden - Slovanka - pátek
od 12.00 hod. do 14.00 hod.
4. týden křiž. Hornická x Školní - pátek
od 12.00 hod. do 14.00 hod.
5. týden - Honice - pátek
od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Z důvodu zamezení vhazování
nebezpečných odpadů a dalších nevhodných
předmětů, např. pneumatik a částí aut,
celých oken i se skly apod., bude odběr
odpadu vždy pod dozorem pracovníka
TS Stochov, s.r.o.

Ing. Jiří Kudrna - ředitel TS Stochov, s.r.o.

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 ČERVEN 2011

Sobota 4.6.
KRUŠOVICKÉ
REFERENDUM

Středa 29.6. Pavel Kožíšek – Kouzelnická
show
Představení pro I. a II. Stupeň ZŠ

Přijďte ochutnat zdarma
výborné krušovické!
Mírové náměstí Stochov
od 14:00 – 15:00 hodin

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
Sobota 3.9. Pohádkový les
Tradiční zábavná akce pro děti a rodiče.
Pátek 16.9.
PINK FLOYD revival
ECHOES PINK FLOYD – www.echoespinkfloyd.cz

Pondělí 13.6. ZÁVĚREČNÝ
KONCERT
ZUŠ STOCHOV

Koncert špičkové revival skupiny hrající největší hity
skupiny Pink Floyd.
Předprodej: Cestovní agentura Sunrise, Váňova 576,
Kladno, naproti obchodního domu Otto. Tel. 312 249 300,
vstupenky možno též zakoupit v Tabáku U Marie, Mírové
nám. Stochov, tel. 312 651 294, nebo v prodejně Papír –
hračky, Komenského nám. N. Strašecí, tel 313 572 134.

Velký sál DK
od 17:30
vstupné dobrovolné

Úterý 14.6. Výkup
zlata a starožitností
Minigalerie Stochov, Mírové nám. 486, 12:00 – 16:00

Středa 22.6.
Malý sál DK

Vyřazení dětí z MŠ
od 15:00

-

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ČERVEN 2011
Čtvrtek 2.června * SPRÁVCI OSUDU *
Premiéra filmového thrilleru USA. Věříte na náhodu nebo na
osud?V hlavních rolích: Matt Damon a Emily Blunt.
Vstupné: 68 Kč * 106 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Úterý 7.června * ODCHÁZENÍ *
Premiéra české filmové komedie bývalého prezidenta a dramatika
Václava Havla o zlomové okamžiku života.
Vstupné: 75 Kč * 94 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Středa 8.června * PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA *
Premiéra širokoúhlého dobrodružného filmu USA s Johnny
Deppem a Penelope Cruz v hlavních rolích.
Vstupné: 80 Kč * 128 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Čtvrtek 9.června * VŘÍSKOT 4 *
Premiéra širokoúhlého hororu USA. Masový vrah se vrací
do malého městečka a vše začíná od začátku …
Vstupné: 75 Kč * 99 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Úterý 14.června * JSEM ČÍSLO ČTYŘI *
Premiéra akčního sci-fi thrilleru USA o muži, který je na útěku
před nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími o jeho život.
Vstupné: 70 Kč * 109 minut * České titulky * Mládeži přístupno

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
Čtvrtek 16.června * HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ *
Premiéra širokoúhlé romantické komedie USA. Kam se ten
svět řítí je hlavní motto celého filmu.
Vstupné: 66 Kč * 112 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Úterý 21.června * KAZATEL *
Premiéra širokoúhlého akčního sci-fi thrilleru USA o světě
po válce mezi lidmi a upíry …
Vstupné: 75 Kč * 87 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Hrajeme pouze v 18,30 hodin !
Od 1.7. do 31.8. 2011 jsou v kině filmové
prázdniny!
Nová sezóna bude zahájena 6.září 2011.
Program našeho kina najdete na internetové
adrese: www.kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově:
www.stochov.cz

REKLAMY - INZERÁTY
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Lékárna Na náměstí ve Stochově oznamuje, že platnost slevové
průkazky se automaticky prodlužuje i na příští rok 2011.
Průkaz opravňuje pacienta k uplatnění SLEVY 10% z celkové výše doplatku na předpis.
Podmínky k získání průkazu zůstávají stejné jako v minulých letech.
Tento průkaz mohou uplatnit rodiny s dětmi, důchodci, studenti a chronicky nemocní lidé.
Je možné si ho vyzvednout v Lékárně Na Náměstí, Mírové nám. 261 ve Stochově.
Od pondělí do soboty, přijďte si k nám pro dobroty.
Ať jsi pejsek nebo myška, naplníme vaše bříška.
KRMIVA A KVĚTINY STOCHOV - nám. U Dubu 36
Akce na superprémiová krmiva FITMIN, EUKANUBA,
BENTO KRONEN. Cibuloviny, hnojiva, semena, substráty
a zahradní nářadí FISKARS
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK:
9,00 hod. - 12,00 hod.
13,00 hod. - 17,00 hod.
SOBOTA: 9,00 hod. - 13,00 hod.

Provádíme zemní práce,
dovoz písku, štěrku,
odvoz suti a jeřábní práce
od 1 - 16 tun
Pracovní doba:
pondělí až neděle
Kontakt: tel.: 731 936 202
E - mail: Lubos.Seba@seznam.cz

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

!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA

Ševcovské práce - Ladislav Kníže
tel.: 732 888224

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

Provádím opravy a úpravy obuvi, brašnářského,
sedlářského zboží a kožené galanterie.
PŘÍJEM OPRAV V PRODEJNĚ DOMÁCÍCH POTŘEB
NA NÁMĚSTÍ.

OÁZA KLIDU STOCHOV s.r.o.
Libuše Choloniewská specialista na masáže
učitel léčebné metody Huna
MASÁŽE – PEDIKÚRA – KOSMETIKA
VÝKLAD KARET - NUMERALOGIE - HUNA –
REIKI – TERAPIE - KURZY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY

PŘEDNÁŠKY A BESEDY PO CELÉ ČR
Na téma „Zdraví pomocí přírodní medicíny“

*NOVINKY*
TRPÍTE ŠPATNÝM ZAŽÍVÁNÍM?
NABÍZÍME ŘEŠENÍ → PŘIJĎTE SE PORADIT
AKCE NA ČERVEN - tepelná aromamasáž
za zvýhodněnou cenu

Zákaznický servis Klub Oázy klidu „Zdravíčko“
Přihlášky do klubu v recepci Oázy klidu
Stochov - Mírové náměstí 486,
1. patro - vedle praktických lékařů
Tel.: 603 479 120
www.oaza-klidu.cz
E- mail:
oazaklidu@gmail.com
Recepce: po - čt 9 - 18
hodin, pá 9 - 13 hodin
Procedury fungují dle
objednání.

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)

PODĚKOVÁNÍ
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za gratulace od vedení městského
úřadu, milou návštěvu paní Klucové
za Komisi pro seniory, kolegům z redakce
našeho časopisu a svým přátelům i známým,
kteří přišli zavzpomínat. Též děkuji za květiny a dárky k mým 80. narozeninám.
Jan Houžvic
Děkuji spolužákům za květinové dary
a vzpomínku na našeho syna Libora při
školním srazu. Velmi si této pozornosti vážím.
Jana Prokopová, matka
Děkujeme MěÚ Stochov a paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové za blahopřání k našim narozeninám.
Emil a Zdenka Brčákovi
Děkuji paní starostce Ing. Fišerové a Městskému úřadu Stochov
za dárky a milé blahopřání k mému životnímu jubileu.
Věra Maierová, Zborovská 268
Děkujeme místostarostce paní Becherové, zástupcům komise
pro seniory, dětem Základní umělecké školy a I. Mateřské školy
ve Stochově za přání a dárky k svátku „DEN MATEK“. Děkujeme též paním učitelkám, které s dětmi připravily krásné pásmo
písniček, básniček a tanečků. Bylo nám to velmi milé, že si na nás
vzpomněly, jejich přítomnost a vystoupení nás potěšilo. Ještě jednou děkují a těší se na příští - maminky, babičky a prababičky
z Pečovatelského domu ve Stochově.
Děkuji MÚ ve Stochově a starostce města Ing. Fišerové
za blahopřání k narozeninám.
Václav Holub

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
6/2011 bylo vydáno ve Stochově dne
3.6. 2011. 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 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 na příspěvky,
jejichž věrohodnost nelze dohledat, nezveřejnit.
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.

Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, starostce města
Ing. Fišerové a Komisi pro mládež a seniory za dárek a blahopřání
k mým narozeninám.
Karel Ryba

Vzpomínka
Dne 23. června 2011 uplyne 22 let od úmrtí milované manželky,
maminky, sestry, švagrové a tety Evy Holubové ze Stochova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manžel a syn Václav

ZUMBA S JANOU
zumba instructor ZIN
T.J.SOKOL STOCHOV
červenec+srpen
každý ČTVRTEK 19-20 hod.
info.:zumbasjanou.blog.cz
www.bozibazarek.cz
tel.:777756766
bez rezervace

S trá n ka 1 0

MOTORISTICKÁ RUBRIKA
Toleruje se alkohol za volantem, nebo ne?

Poslanecká sněmovna odsouhlasila největší změnu postihů
za dopravní přestupky za posledních pět let. Jinak bude posuzován
také alkohol a mnozí začali hovořit o prolomení tolerance alkoholu u nás. Je pravda, že se najde řada těch, kteří si občas nějakou
tu skleničku nebo pivo před jízdou občas dají.
Diskuse o prolomení tolerance alkoholu u nás jsou však zbytečné. V srpnu se změní pouze postihy. Řeč je stále pouze o tom,
že za alkohol do 0,3 promile nebudou řidiči připsány trestné body.
Bavíme se pouze o množství alkoholu v rozmezí 0,25 až 0,3 promile, což je minimum. V každém případě hrozí pokuta a navíc
zákaz řízení v rozmezí 6 až 12 měsíců. Takže žádné prolomení
nulové tolerance nenastalo.
Jenže, rozdíl je v tom, zda jde o takzvané jedno pivo, nebo jestli
je těch skleniček víc. Zůstaňme u takzvaného jednoho piva, nebo
chcete-li právě hranice 0,3. „Zhruba 0,2 promile alkoholu v krvi může být jedno desetistupňové pivo, dva decilitry vína nebo
malá odlivka destilátu. Mnozí si proto myslí, že se do této hranice s jedním pivem vejdou. Ovšem na to spoléhat nelze, protože každý jsme jiný. Alkohol působí na každého jiným způsobem a jinak ovlivňuje jeho schopnosti. Někdo může být po vypití
třech piv v pohodě, ale jiný se už po malém pivu cítí ovlivněn alkoholem.
Sebemenší hladina alkoholu je a bude trestná. V případě, že je dechová zkouška pozitivní, opakuje se. Důvodem je v první
řadě potvrzení správnosti první zkoušky, a pokud rozdíl mezi oběma zkouškami není větší než deset procent, policista koná
podle stanovených postupů: sepíše záznam o dopravním přestupku, který je oznámen správnímu orgánu k projednání.
Od počátku loňského roku, a nejinak tomu bude i po 1. srpnu, však určitá míra tolerance existuje – do 0,24 promile. Pokud
tedy druhá zkouška ukáže nižší hodnotu, policista si vše jen zapíše a dál se nic neřeší. Přestupek oznamován není, protože
věc nelze vyřešit jako přestupek. Z hlediska legislativy jsou totiž dva pohledy: buď jde o požití alkoholu bezprostředně před
jízdou, nebo řidič řídí v době, kdy by mohl být ovlivněn alkoholem nebo návykovou látkou. Stanovisko ministerstva zdravotnictví říká, že při hodnotě do 0,2 promile alkoholu v krvi nelze jednoznačně prokázat, že by řidič mohl být ovlivněn.
A připočteme-li k tomu odchylku přístroje 0,04, dostaneme se na hodnotu 0,24 promile.
Takže si to shrňme. Alkohol do 0,24 byl a je nepostižitelný. Tato hranice je však i s jedním pivem příliš tenká. Množství
alkoholu od 0,25 do 0,3 promile bude od srpna za pokutu od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz řízení minimálně na šest měsíců.
Ovšem nyní už bez bodů.

V autolékárničkách už nebudou muset být masky a letáky
Ministr dopravy už podepsal návrh nové vyhlášky, kterou se v povinné výbavě motorových vozidel opět změní obsah autolékárničky. Zmizí z ní resuscitační maska i leták
o poskytování první pomoci při dopravní nehodě.
Budou si řidiči muset pořizovat opět novou autolékárničku?: Řidiče to tentokrát nebude stát ani
korunu. Zda si ze svých autolékárniček resuscitační masku a leták odstraní či ne, bude na jejich
zvážení. Návrh vyhlášky teď posuzuje legislativní rada vlády a po zapracování případných připomínek ji ministerstvo dopravy zveřejní ve Sbírce
zákonů. Na dotaz, kdy by změny mohly začít
platit, odpovídá ministerstvo dopravy: „Je reálné, aby se tak stalo již v polovině letošního roku.“

Jste držitelem tohoto řidičského průkazu? Podejte žádost o výměnu co nejdříve!
Jak postupovat při výměně ŘP
Výměny ŘP provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu držitele ŘP na území
České republiky (tedy i MÚ Stochov). Pro účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovištích ORP.
Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy,
není výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude požadováno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 500 Kč.
Doporučujeme Vám výměnu ŘP neodkládat. S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů
(31. prosince 2013) lze očekávat na ORP zvýšenou kumulaci řidičů (osob). Nezapomínejte, že vyřízení žádosti o vydání dokladu trvá až 20 dnů!
(Připravil HoJ)

