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GALERIE
90 – LETÝCH
Paní starostka společně
se zástupkyní Komise pro
mládež a seniory p. Janou
Suprunovou navštívily u
příležitosti 90. narozenin
paní Marii Maierovou.
V dalších dnech navštívily pana Josefa Nedělu, a to
u stejné příležitosti, také
90. narozenin.
Ještě jednou gratulujeme
a přejeme do dalších let
hodně zdraví.

REDAKCE NMS
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HEZKÉ SLUNEČNÉ
PRÁZDNINY A VŠEM
ČTENÁŘŮM
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Již podruhé v tomto roce jsme požádali starostku města Ing. Stanislavu Fišerovou o rozhovor. Tentokráte
pomocí „respondentů“, kteří se účastní na kulturním a společenském dění v našem městě nebo jsou našimi
dopisovateli. Ti všichni se podíleli na obsahu otázek, které jsme paní starostce položili.
Podnět k tomu dalo rozhodnutí RM o změně provozování školní jídelny, zřízení organizační složky města,
která bude zajišťovat provoz sportovišť města a zřízení pracovní pozice vedoucí provozu sportovišť města –
referent, s platností od 1. 7. 2011.

Václav Čížek: Paní starostko, ze zasedání ZM vyplynulo, že jak změny ve školní jídelně, tak zřízení pracovní pozice na sportovištích se provádějí jen z finančních důvodů - zisku pro město. Proč, když něco skutečně klape, to nenecháme klapat dále. Dále, za celé večerní zasedání ZM, neobhajoval nikdo z Rady města Stochov její rozhodnutí.
Vystoupila pouze paní Becherová a ta ještě na jiné téma.
Rada města vyhlásila záměr na změnu provozu školní jídelny. O změnách ve školkách zatím nebylo uvažováno.
Zástupci vedení školy, školní jídelny a vedení města se zúčastnili prohlídky školní jídelny v Berouně, kterou provozuje firma EUREST. Další
schůzka, a možnost získat informace, proběhla na zasedání Rady města, kterého se opět zúčastnil pan ředitel Mgr. Hampel, vedoucí školní
jídelny p. Hausírková a zástupci již zmíněné firmy. Všichni občané města byli o možné změně informováni prostřednictvím letáků s možností
získat další potřebné informace. Zastupitelé města i občané města měli možnost získat informace na posledním zasedání Zastupitelstva města.
Toho také využili. Na zasedání zastupitelstva jsem vysvětlila, že není dořešena legislativní stránka věci, tudíž není o ničem rozhodnuto. Zaručené informace o tom, že děti budou jíst mražená jídla, jídla budou drahá, všichni zaměstnanci školní jídelny budou propuštěni apod., se nezakládají na pravdě. Nechápu, kdo je roznáší. Změna provozovatele školní jídelny by přinesla městu, a tedy škole, za 5 let částku 1,2 mil. Kč
na vybavení jídelny a dále potom každoročně minimálně 100 tisíc Kč za pronájem těchto prostor a cca 90 tisíc ročně by se mělo ušetřit na provozních nákladech. Modernizace školní jídelny, možnost výběru ze třech jídel a další změny, by měly přinést modernější stravování žáků
školy. Takže formulace, že se toto provádí „jen“ z finančních důvodů je zavádějící. Nemohu s Vámi souhlasit ani v tom, že paní Becherová
vystoupila k jinému tématu. Mluvila ke školní jídelně a k jejímu provozu. Pokud byl z Vaší strany zájem o názor členů Rady města, nebylo nic
jednoduššího, než se jich zeptat.
Roman Foršt: Má město vyčíslené veškeré náklady, související se zřízením organizační složky města, která bude zajišťovat provoz sportovišť ve městě, a jaká je jejich výše? Jak bude personálně zajištěn provoz jednotlivých sportovišť (údržba, občerstvení atd.).
Zde bych mohla odpovědět podobně. O převedení sportovišť pod správu města (všechna sportoviště jsou majetkem města), nebylo rozhodnuto bez získání důležitých informací o fungování podobných zařízení v blízkých městech (Kladno, Jeneč apod.) Sportoviště města jsou ve stavu,
kdy je třeba do nich investovat určité finanční prostředky. Kolik? To rozhodne Zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu města na rok
2012. Nechali jsme vypracovat studii o možnosti využít další volné plochy na sportovním areálu. Výsledky budeme mít koncem prázdnin.
Je třeba zabývat se spotřebou energií, jejich možnými úsporami, dále potom zajištěním větší využitelnosti jednotlivých sportovišť. Je to práce
na dlouhou dobu, ale jako má město koncepci v zateplování bytových domů, budování nových silnic po provedené kanalizaci, musí mít
koncepci i v rozvoji možností pro volný čas dětí i dospělých. Na další Vámi položené otázky máme půl roku, abychom vše vyhodnotili.
Již nyní je znáno, jaké náklady jsou spojené s provozem sportovní haly i ostatních budov. Cílem města je, aby veškeré sporty byly zachovány.
Proběhne ještě řada jednání za účasti zástupců jednotlivých klubů a věřím, že vše povede ke zkvalitnění nabízených sportovních možností
ve městě. Prozatím je od 1. července zřízena funkce vedoucího sportovišť města. Zda dojde k založení organizační složky, to je předmětem
jednání a o jejím zřízení by muselo do konce roku 2011 rozhodnout zastupitelstvo. Opět chci podotknout, že nikdo nechce nikoho vyhazovat,
rušit sport ve městě apod.
Petra Slezáková: Vyhlásilo město záměr na pronájem jídelny? Existuje možnost, že se přihlásí více zájemců za výhodnějších podmínek pro
město? Pokud ne, proč?
Ano vyhlásilo. Možnost, že se přihlásí více zájemců existuje vždy. Proto se záměr zveřejňuje, aby mohl být vybrán nejvhodnější zájemce,
ať se jedná o školní jídelnu, či jinou zakázku. Části otázky „Pokud ne, proč?“se přiznám, že nerozumím. Nenapadá mě jediný důvod, proč by
se nemohlo přihlásit více zájemců.
Bude-li se připravovat smlouva s firmou a některý zastupitel by ji chtěl připomínkovat, bude mu to umožněno? Pokud by se v budoucnu
uzavíral jakýkoliv dodatek k této smlouvě, budou zastupitelé pouze informováni, nebo budou dodatek schvalovat?
Práva a povinnosti každého zastupitele města určuje zákon o obcích, resp. jeho § 82 a násl. Přímo v tomto § se mluví o tom, že cituji:
…..“člen zastupitelstva má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy…“ Zákon o obcích musí být dodržován. Každý člen zastupitelstva navíc na začátku svého funkčního období obdržel „Příručku pro člena zastupitelstva obce“, kde najde veškeré
potřebné informace potřebné ke své práci zastupitele.
Zaručí se představitelé města, že pokud k pronájmu dojde, o získané prostředky bude navýšen rozpočet ZŠ a nezvýší se platby rodičů?
Zaručit se musí zastupitelé města tím, že v rozpočtu na rok 2012 schválí přidělení těchto finančních prostředků škole. Pokud se ptáte na můj
názor, pak ano, jsem pro, aby se peníze vrátily do školy. Je třeba provést určité investiční akce (opravy WC, výměna oken…)a na tyto akce
by měly být finanční prostředky použity. Věřím, že názor ostatních členů zastupitelstva města bude stejný. Pokud se jedná o platby rodičů,
ty se zvýší stejně změnou DPH, a to nezávisle na změně provozovatele školní jídelny.
Iveta Mrnková: Z jakého důvodu není možné posílat poplatky do školky a školy (školné, stravné, zájmové aktivity) převodem na bankovní
účet. Je to pro nás časově velmi náročné chodit platit fyzicky v určený den, např. obědy je možné platit od 7 - 15 hodin. Mnohdy je velice
obtížné uvolnit se kvůli tomu z práce. Převážná většina rodičů má internet, a tedy i možnost vyřizovat vše z domova.
Na tuto otázku odpověď neznám. Kdybych chtěla být protivná, odpověděla bych slovy jednoho z předešlých tazatelů: „Proč chcete měnit
něco, co klape a nenecháte to klapat dále?“ No vidíte, v tom to právě je. Nemůžeme se přece bránit novým věcem. Povinností každého zastupitele je, aby se snažil pro město udělat vše, co by bylo v jeho prospěch. S touto otázkou se prosím obraťte na ředitele Mgr. Milana Hampela
a věřím, že řešení najdete.
Závěrem bych chtěla popřát všem občanům města pohodové letní prázdniny a těším se na setkání s nimi na některé akci města.
Děkuji za rozhovor - Jan Houžvic

RADA MĚSTA STOCHOV
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Nejdůležitější body ze zasedání rady města od 16. května do 13. června 2011
Rada města po projednání odsouhlasila:
* snížení nájmu prostor v objektu Sportovní haly Stochov za měsíc červenec 2011 (rekonstrukce prostor Sportovní haly) paní Vladimíře Fleischmannové
na částku 3.903,- Kč;
* snížení nájmu prostor v objektu Sportovní haly Stochov za měsíc červenec 2011 (rekonstrukce prostor Sportovní haly) panu Petru Sochorovi na částku
3.692,- Kč;
* vyhlášení záměru na pronájem pozemku o výměře 13,5 m2, parc. č. 679/2 v k. ú. Stochov, za účelem parkování na veřejném prostranství;
* odsouhlasila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002829/49 kabelové vedení NN stavba: “Stochov, Slovanka – rekonstrukce
NN“ k p. p. č. 769/3, 332/1 (PK 174/3), 332/2, 320/3, 321, 819, 341, 342/1, 339/2, 314, 329/6, 340 (PK 169/13, 169/51), 343 (PK 169/17) vše v k. ú. Stochov,
mezi Městem Stochov a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, za náhradu ve výši 259.000,- Kč včetně DPH;
* provedení oprav výtluků na místních komunikacích ve Stochově, společností Technické služby Stochov, s.r.o., za nabídnutou cenu ve výši 127.500,- Kč bez
DPH;
* společnosti Riding Board Praha dočasné umístění reklamních poutačů pro společnost Tesco v souladu s cenovou mapou města pro umístění reklamních poutačů;
* uzavření smlouvy mezi společností TZB, s.r.o., Kladno a Městem Stochov, za účelem provedení energetického posudku provozu sportovních objektů, které
jsou ve vlastnictví města;
* ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Stochov, J. Šípka 486, Stochov a TJ Baník Stochov, U stadionu 490, Stochov na sportovní areál, v ulici U stadionu
490, ve Stochově, tedy budovy čp. 490 se st. p. č. 710/3 o výměře 1 122 m2 (šatny, bufet a kanceláře), parc. č. 710/7 o výměře 30 254 m2 – ost. plocha (volné
prostranství uvnitř sportovního areálu), parc. č. 710/8 o výměře 5 262 m2 – ost. plocha (tréninkové, škvárové hřiště), parc. č. 710/9 o výměře 1 058 m2 – ost.
plocha (volejbalové kurty), parc. č. 710/10 o výměře 2 150 m2 (tribuna) – ost. plocha a parc. č. 710/11 o výměře 7 925 m2 – ost. plocha (travnatá fotbalová
plocha) a st. parc. č. 710/19 o výměře 165 m2 – zast. plocha a nádvoří (garáže);
* ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Stochov, J. Šípka 486, Stochov a Tenisovým klubem Stochov, občanské sdružení, U stadionu 530, Stochov, týkající
se budovy čp. 530 se st. p. č. 710/14 o výměře 199 m2 - zast. plocha a nádvoří, parc. č. 710/15 o výměře 3 425 m2 – ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha;
* ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Stochov, J. Šípka 486, Stochov a Technickými službami Stochov, s.r.o., J. Šípka 486, Stochov, týkající se Sportovní
haly, U stadionu čp. 531, Stochov;
* dle schválených pravidel pro přidělení volného bytu, přidělení bytu č. 23, v ulici U stadionu čp. 346, Stochov, přidělení volného bytu č. 11, v ulici Zborovská
čp. 266, Stochov, přidělení bytu č. 14, v ulici Sokolovská čp. 209, Stochov, přidělení bytu č. 7, v ulici U stadionu čp. 374, Stochov a přidělení bytu č. 4, v ulici
Ve dvojdomkách čp. 289, Stochov;
* bezplatný pronájem in line dráhy místnímu sdružení ODS Stochov za účelem pořádání akce s názvem „Závody na kolečkových bruslích“, která se bude konat
dne 1. 6. 2011, u příležitosti Dne dětí;
* provedení projekční a inženýrské činnosti v rámci akce „Komunikace v ul. Zahradní, Stochov“ společností ARIPROS, s.r.o. Kladno, za nabídkovou cenu
ve výši 136.500,-Kč;
* změnu v provozování školní jídelny a vyhlášení záměru na pronájem prostor školní jídelny při ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov;
* prodloužení stavebního nebo územního rozhodnutí na plánované investiční akce: „Víceúčelový sál – přístavba“, „Cyklostezka Třešňovka“ a „Suterénní byty
s čp. 191, 194, 197, 201, 219, 222“;
* návrh společnosti LAVIČKY-ZADARMO. CZ, s.r.o. Praha, na bezplatné umístění reklamních laviček ve městě Stochově s tím, že budou vybrány lokality,
kde bude umístěno 10 ks laviček;
* vyhlášení záměru na odprodej pozemku p. č. 272/11 o výměře 186 m2 v k. ú. Honice za částku 125,- Kč/m2;
* vyhlášení záměru na pronájem pozemku p. č. 681/1 v k. ú. Stochov o výměře 173 m2 za částku 5,- Kč/m2/rok;
* hospodaření Technických služeb Stochov, s.r.o., za rok 2010 s celkovým ziskem ve výši 453.067,41 Kč, včetně odpisů, který zůstane společnosti Technické
služby Stochov, s.r.o.;
* bezplatné zapůjčení nafukovacího skákacího hradu na akci „Motorkáři dětem“, která se bude konat dne 4. června 2011 v areálu Mototour Stochov;
* vypracování projektové dokumentace – studie „Dostavba sportovního areálu Stochov“ společností ProjektBau cz, s.r.o. Kladno, za nabídkovou cenu ve výši
65 tis. Kč bez DPH;
* provedení opravy havarijního stavu terasy na Mírovém náměstí čp. 259, Stochov, společností ESIKO, s.r.o. Kladno, v částce 182.918,34 Kč bez DPH;
* odsouhlasila vyhlášení záměru na odkup části pozemku p. č. 108/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. - Honice, dle schválených pravidel;
* umístění reklamní plochy pana Petra Sochora, J. Šípka 291, Stochov, v souladu se schválenými pravidly pro Město Stochov.
Rada města po projednání neodsouhlasila:
* návrh na vyplacení odměny panu řediteli Mgr. Milanu Hampelovi za 2. pololetí školního roku 2010 – 2011;
* zvýšení plotu mezi pozemkem HZS Středočeského kraje, PS Stochov a přilehlými prostory multifunkčního hřiště pro mládež;
* nabídku společnosti AMIDO – letecké snímky, s.r.o., České Budějovice, na vypracování panoramatických obrazů města.
Rada města po projednání doporučuje:
* zastupitelstvu města zřídit od 1. 1. 2012 organizační složku města, která bude zajišťovat provoz sportovišť města a dále schvaluje zřízení pracovní pozice
vedoucí provozu sportovišť města – referent, s platností od 1. 7. 2011;
* Zastupitelstvu města schválit návrh sportovní a kulturní komise na výši poskytovaných příspěvků na sportovní a kulturní činnost v roce 2011 sportovním
a kulturním organizacím, které působí ve městě Stochov s tím, že příspěvek na pořádání divadelního festivalu Stochovská Thálie bude přímo zařazen do rozpočtu Kulturního zařízení Města Stochov;
* Zastupitelstvu města snížit investiční příspěvek na kanalizaci pro 61 RD (Stochov Honice - ul. U topolu, V srní, Ve skaličkách) na částku 5.000,- Kč/ 1 přípojka;
* Zastupitelstvu města odsouhlasit úplatný převod pozemků parc. č. 748 o výměře 138 m2, PK p. č. 993 o výměře 214 m2, p. č. č. 995 o výměře 88 m2,
vše v k. ú. Kačice, do vlastnictví města Stochov;
* Zastupitelstvu města projednat návrh o novelizaci Obecně závazné vyhlášky Města Stochov o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ze dne 25. února 2009 o ulici Pionýrů a Školní, na dalším zasedání Zastupitelstva města, které se uskuteční v měsíci záři 2011.
Rada města po projednání vybrala:
* jako nejvhodnější nabídku na vypracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti, na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov,
společnost ARIPROS, s.r.o. Kladno za nabízenou cenu 149.000,- Kč bez DPH;
* na realizaci „Zlepšení tepelně izolačních vlastností bytových domů Stochov 2011“ pro blok 12+16 společnost Vekra stavební, s.r.o., Hovorčovická 137,
Líbeznice – Bořanovice, za částku 7.289.994,31 Kč bez DPH;
* na realizaci „Zlepšení tepelně izolačních vlastností bytových domů Stochov 2011“ pro blok 28 společnost MIVAX, s.r.o., Rostovská 10, Praha 10, za částku
3.555.543,08 Kč bez DPH.
Rada města po projednání udělila výpověď:
* z nebytového prostoru ve 2. patře čp. 486/15, v ul. J. Šípka, Stochov, Zubní ordinace + laboratoř, s.r.o., Rolavská 237/3, Nová Role, z důvodu dlouhodobě
nezajištěné plnohodnotné péče o pacienty ze strany tohoto s.r.o.
(Připravil HoJ)
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Šílený účes!!

Mláďátka

Starší kamarádi ukončili další soutěž z řady „Bláznivé úkoly!“ Šílený účes.
Kategorie:
Vtipnost – Pracnost – Samostatnost - Tvořivost
Každé z dětí mělo krásný účes, ačkoliv některé byly vytvořeny
narychlo a na místě. Niky pracně doma, a dokonce i s kadeřnicí,
vytvořila na své hlavě rozcuch, který zdobily jablka a hrušky.

V uplynulých několika měsících si Mláďátka, díky úrazu
jedné vedoucí, užila střídání ostatních vedoucích. Ale nyní
už jsou alespoň s jednou ze svých pravidelných vedoucích.
A díky dobrému počasí si i začínají užívat her venku, nejen v tělocvičně a klubovně. Děkuji všem za pomoc
s Mláďátky.
Michaela Perglová

Sháníme:
Vedoucí do kroužků. Dobrovolníky a pomocníky na různé akce!!
Vysavač – i opotřebovaný.
V případě zájmu nás prosím ihned kontaktujte.
kamaradi.stochov@seznam.cz
Kamarádi přejí všem dětem i učitelům
kráááásné prázdniny. J Během prázdnin se
s některými dětmi vypravíme na tábor (reportáž
z tábora Vám přineseme v některém z dalších
čísel) a po prázdninách se setkáme na Pohádkovém lese (3.9.2011).
Navštivte
náš
nový
web
–
www.kamaradistochov.cz, - nebo si nás můžete
najít na Facebooku.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu na Stochově, paní
Ing. Fišerové, Svazu tělesně postižených, Červenému kříži,
spolubydlícím v Pečovatelském domě, své rodině, za dárky k mým narozeninám.
Anna Kabáčová

Pája dorazila s barevnou hlavou a palmou, tyčící se nad ní. Kluci
(Marian, Jirka) si splácali na vlasech rohy a chaos.
Kiky přišla učesaná neučesaná. Andy s Mášou – si zacuchaly
vlasy a vytvořily tak účes „alá čarodějnice“! A já jako vedoucí
jsem přinesla na hlavě s sebou napůl číro s copánky a motýlky.
Celá schůzka proběhla v účesech na stadionu, kde jsme hráli fotbal a baseball.
Body navíc byly rozdány těm dětem, které došly již s šíleným
účesem. Tato soutěž neměla výherce.
Fotografie naleznete na našich internetových stránkách
www.kamaradistochov.cz v záložce Galerie/Šílený účes.
Těším se s Vámi na další soutěž o „NejOriginálnější“ tričko,
která proběhne ještě v květnu.
Vedoucí Starších kamarádů Lucie Gombitová

Křížem krážem Křivoklátskem
Před Velikonoci se vydali Kamarádi společně s Labyrintem
na výlet po Křivoklátsku. Ve vlaku děti obdržely zašifrovaný
dopis od přízraku starého pytláka i s kouskem mapy. Pytlákovy
úkoly dovedly děti až k rozhledně ve Velké Bukové. Po úspěšném splnění všech úkolů děti odhalily pytlákovo jméno a tajemnou formuli a na závěr se s pytlákem setkaly a on jim předal svůj
ukradený poklad.
Výlet se díky dobrému počasí vydařil. Za výlet děkujeme
Vendulce Pochmanové.

Děkuji paní starostce Ing. Fišerové a Komisi pro mládež
a seniory za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Mária Remiaszová
Děkuji Městskému úřadu Stochov a paní starostce města
Ing. Fišerové za blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Ulman, Zborovská 269
Děkuji MÚ a p. starostce Ing. Fišerové společně s Komisí pro mládež a seniory, za blahopřání k mému jubileu.
Miloslav Maxa
Děkuji Městskému úřadu Stochov a paní starostce
Ing. Fišerové za přání k narozeninám.
Alena Šandová
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Ing. Fišerové a zaměstnancům MÚ, dále ZO KSČM a jejím členům,
TJ Sokol Stochov Honice, Svazu invalidů, mojí rodině,
přítelkyni a jejím dětem, mým všem přátelům, známým,
prostě všem, kteří mě blahopřáli a obdarovali dárky k mým
90. narozeninám.
S úctou Josef Neděla

VZPOMÍNKA
Dne 6.7. 2011 vzpomeneme nedožitých 65. let pana
Václava Freimana z Honic. Stále vzpomínají syn Václav
s rodinou, syn Tomáš a vnouček Tomášek.

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

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)

MOTORKÁŘI DĚTEM 2011
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Motorkáři dětem 2011
Tak jsme opět po roce oslavili společně s dětmi jejich svátekDětský den. Už ani nepočítám, kolikátý ročník se letos konal. Desátý - dvanáctý? Nicméně byl určitě stejně povedený, jako ty
předchozí. Vždycky se na tenhle den těší celý náš klub. Je to pro
nás příjemná změna po všech těch motorkářských srazech. Ale
hlavně jsme rádi, když můžeme udělat někomu radost. A že si to
letos děti užily. Opět hromada vystoupení, jízda na motorkách.
Následovalo několik tanečních vystoupení, s exibičním programem mistra světa v kick - boxu a novinkou, byl městem Stochov
zapůjčený, nafukovací hrad, za což všem představitelům města
děkujeme. Zároveň zasíláme poděkování i všem účinkujícím, těm
co nám s programem pomáhali a hlavně sponzorům této akce.
Děkujeme Vám, kteří jste přišli se pobavit a přispěli, jako každý
rok, na Dětský domov ve Stochově. Bylo vybráno 10 988,- Kč,
což je částka, která udělá radost tomuto domovu a vy jste pomohli
k dobrému skutku. Závěrem vám přejeme slunečné prázdniny
a vždy šťastný návrat z vašich cest.
Poděkování patří těmto sponzorům: Město Stochov, Arvato
Services, www.domácípohoda, Chovatelské potřeby p. Morávková, autoopravna p. Repiský, tabák p. Pauza, Petr Křen, Dr.Oetker
spol.s.r.o, Jana Tarabiová, Lego Kladno, Petr Pondělíček zednické práce, kadeřnictví p. Šebová, hračkárna Patočkovi, Butik
Lucie, motoclub Wanted, Nativel Stochov, Syast s.r.o., Pekárna
Stochov, Vackovo pekařství Louny a Hračky Pompo.

Za Mototour bikers ass.Stochov

Martin Vašina

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
7/2011 bylo vydáno ve Stochově dne
7.7. 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.

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

ITES spol. s r.o.
Vážení občané, dne 23.5. 2011 byla ve Stochově ukončena
topná sezóna 2010/2011. V současné době vyhodnocujeme
podklady pro přesné výpočty spotřeb a výkonů zdrojů
a výměníkových stanic. Již nyní, dle porovnání měřených
venkovních teplot, se dá říci ,že uplynulá zima byla jednou
z nejtužších za poslední desetiletí. Podle předběžného hodnocení topné sezóny, však nešlo z hlediska výroby a dodávky
tepla do objektů o období, kdy bychom prodali nejvíce tepla.
V této oblasti se, totiž již, začínají promítat úsporná opatření
realizovaná MěÚ Stochov ve spolupráci s naší společností.
Konkrétně se jedná o zateplování domů, opravy izolací
potrubí pro rozvod tepla, úpravy režimu provozu kogenerační
jednotky, využívání fotovoltaiky a propoje kotelen a dále
maximální využití vyrobeného tepla díky spalinovým výměníkům za plynovými kotli. Velice nás těší, že vynaložené
finanční prostředky na realizaci těchto opatření se začínají
projevovat v podobě, která je zajímavá zejména pro Vás, jako
koncové odběratele tepla. Jak jsem zmiňoval již v minulém
článku, ihned po skončení topné sezóny, jsme začali realizovat práce na opravách a údržbě topného systému a zdrojů,
které potrvají do zahájení nové topné sezóny.
Závěrem vám chci popřát, jménem společnosti i jménem
svým, příjemné prožití prázdnin a dovolených a krásné
počasí.
Ladislav Foubík vedoucí provozu ITES spol. s r.o. ve Stochově.

INFORMACE

Stránka 7

OMLUVA
V červnovém čísle časopisu
Naše město Stochov – Motoristická
rubrika/Výměna řidičského průkazu, byla uvedena informace, že výměny
provádí
úřady
obcí
s rozšířenou působností (tedy i MÚ
Stochov).
Úřadem s rozšířenou působností
jsou v našem okrese pouze města
Kladno a Slaný.
Město Stochov je pověřený obecní
úřad (stavební odbor a matrika),
a proto výměnu řidičských průkazů
neprovádí.
Omlouvám se za toto nedopatření
a případné nepříjemnosti.

Jan Houžvic
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PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL

Přebor ČR stavebních škol v in line bruslení
Úterý, 7. června, 6:30 h. stochovská in line dráha
se probouzí po bouřlivé a deštivé noci do chladnějšího,
podmračeného rána. Nezahálí dlouho, brzy se objevují
tanečníci s košťaty a vymetají kaluže. Do začátku závodu bude dráha suchá. Snad. Obloha se totiž stále mračí.
Úterý, 7. června, 8:30 h. Tanečníci zmizeli. Dráha
vysychá, objevují se první závodníci, obouvají brusle,
ještě naposledy krátký trénink. Ovál se pomalu plní.
Šest čtyřčlenných chlapeckých družstev (+1 náhradník)
spolu se svými trenéry se fotografuje, po skončení závodu obdrží účastnické listy s předstartovním fotem týmu.
Blíží se zahájení 2. ročníku Přeboru ČR stavebních škol
v in line bruslení, který již tradičně pořádá Střední škola
služeb a řemesel ve Stochově z pověření Odborového
svazu Stavba. Přebor je poslední celorepublikovou soutěží ze série 9 soutěží různých sportů, pořádaných OS
Stavba a školami se stavebním zaměřením. Závod bude
měřen čipovou technologií.
Úterý, 7. června, 9:30 h. Slavnostní nástup a zahájení
soutěže. Hostesky v modrých barvách pořádající školy
přivádějí svá družstva ze SŠS Teplice, SŠEaS Chomutov, SŠ HGS Litoměřice, SOŠ a SOU Kladno, SOŠ
a SOU Beroun a samozřejmě SŠSaŘ Stochov. Pozvání přijali i zástupci KÚ Stč. kraje, Odborového svazu Stavba i Města
Stochov.
Přebor zahajuje ředitelka školy Mgr. Irena Mejtská, pozdrav a přání mnoha sportovních úspěchů předává i Přemysl Landa,
vedoucí oddělení sportu Stč. kraje a Mgr. Martin Müller vedoucí správního a organizačního oddělení, regionální manažer
OS Stavba Václav Vokáček a místostarostka města Mgr. Becherová.
Napětí se stupňuje. Stochovští si věří: „Družstvo máme lepší než před rokem, loňské první místo obhájíme!“ Ale ve hře
jsou i další soutěžící. Kdo by nechtěl zvítězit. Na medaile si brousí zuby i Chomutov a Teplice. Trenéři udělují poslední rady,
povzbuzují a přejí hodně štěstí.
Úterý, 7. června, 9:50. Slunce zvítězilo nad mraky, dráha je suchá. Přicházejí početné skupiny fanoušků. Pořadatelská škola si přece nenechá ujít úspěch svých zástupců.
Závod je odstartován. Soutěží se v následujících disciplinách:
a)
1. závodník – 3200 m
8 x 400 m
2. závodník – 2400 m
6 x 400 m
3. závodník – 1600 m
4 x 400 m
4. závodník - 800 m
2 x 400 m
b)
štafeta 1600 – 800 – 800 – 1600 m (4 kol – 2 kola – 2 kola – 4 kola)
c)
„Stochovská čtyřstovka“ - letmých 400 m (závod se nezapočítává do soutěže družstev, jedná se o závod jednotlivců).
Závod je rychlý, padají i rekordy loňského roku, chlapci bojují ze všech sil a v duchu fair play.
Úterý, 7. června, 13:00. Skoro se ani nechce věřit, jak to uteklo. Všechny soutěžní discipliny jsou za námi. Slavnostní
vyhlášení vítězů, předání pohárů, medailí, diplomů, účastnických listů a hodnotných věcných cen vítězům ředitelkou školy
a zástupci Kraje.
No, a jak to vlastně dopadlo? V celkovém pořadí družstev Stochov prvenství neobhájil, ale o medaili nepřišel, bronzová
v tak silné konkurenci je také skvělá! Stříbro letos patří Chomutovu a zlato si odvezou Teplice.
V závodě jednotlivců na 2*400 m zvítězil Ladislav Drda ze SOŠ a SOU Beroun, 4* 400 m Vojtěch Butor ze SOŠ a SOU
Kladno, 6* 400 m Petr Havelka z Teplic, a konečně loňské vítězství v kategorii 8* 400m obhájil Lukáš Soukup
z Chomutova. Sláva vítězům, čest poraženým.
Jedno vítězství si však pořádající škola připsat může – vítězství nad Medardem. „Tak trochu se s ním škádlíme“, říká
hlavní organizátorka soutěže Mgr. Ivana Chocholová a současně zve účastníky přeboru na další ročník závodu.
Úterý, 7. června, 13:30. Slunce svítí, úsměvy na tvářích pořadatelů, hostů, vítězů, fanoušků a všech zúčastněných. Vyhrát
všichni nemohou, ale sejít se, pobavit, zasportovat si, povyprávět, vyměnit zkušenosti – ano. A o to přece hlavně jde! Tento
záměr byl naplněn beze zbytku.
P.S. Opakovaně nás velmi mrzí naprostý nezájem o jakékoliv námi pořádané aktivity ze strany stochovské základní školy.
Co dělat více, když ani osobní pozvání nezabírá?
Za pořádající školu Ing. Jaroslava Pichová, zástupce ředitele

