INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XXXVII/2014

Cena 3 Kč

NAŠE MĚSTO
STOCHOV

1/2014

Nejdůležitější body:
> Stochovští senioři
> Hasiči
> Kynologie

Základní škola, Základní umělecká škola

> Ples města

a Mateřská škola, Stochov
ZÁPIS
do 1. tříd Základní školy Stochov se koná
v pátek 7. února 2014 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
a v sobotu 8. února 2014 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Uvnitř tohoto vydání:

Zápis se týká dě narozených v době
od 1.9. do 31.12. 2007 a od 1.1. do 31.8. 2008.

Pátek 24.1. KATAPULT
Olda, Andy a Ondřej opět ve Stochově! Premiéra koncertu rockové legendy.

Večer pro stochovské
seniory

2

ITES spol. s r.o.

3

Inzerce

4

Hasiči Stochov

5

Kynologický klub

Po skončení koncertu ve foyeru DK posezení s fanoušky, podpisovka,
rockotéka – DJ Kačer, Prodej DVD Katapult tisíce a jedné noci a mnoho dalšího.
Velký sál DK

od 19:30 hodin

Vstupné 260,-

Program DK

6

Klub českých turistů

7

Ples města Stochov

8
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VEČER PRO STOCHOVSKÉ SENIORY
Večer pro stochovské seniory s koncertem
orchestru K BAND
Město Stochov v tento předvánoční čas nezapomíná na
své dříve narozené spoluobčany a jak se stalo již mnohaletou tradicí, byl pro stochovské seniory 18. prosince 2013
připraven vánoční koncert. Tentokrát orchestru K BAND.
Ve foyeru Domu kultury bylo pro letošní návštěvu téměř
180 občanů připraveno malé pohoštění. Obsluhy se ujaly
členky komise pro mládež a seniory, také paní starostka
města Ing. Stanislava Fišerová, MPA. Vše proběhlo bez

organizačních potíží a dobře naladění návštěvníci si od
18:00 hodin pak mohli vychutnat koncert orchestru
K BAND se svými sólisty a hostem Stanislavem Hložkem,
který měl se svým repertoárem velký ohlas.
Na závěr už jen musím poděkovat Městu Stochov za
podporu této akce, divákům, kteří umocnili krásnou atmosféru v Domě kultury ve Stochově svými potlesky. A tak
se budeme těšit, že se na podobné akci opět ve zdraví
všichni setkáme.
T. Baroch

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
1/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 14.1. 2014. 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: Ing. Daniela Lišková tel.:
312 651 243 email: stochov@stochov.cz, Gabriela Krejčová tel.: 732 573 587 e-mail: krejcova.gabina@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277
e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 679 102 e-mail: kultura@stochov.cz. Odpovědná redaktorka Ing. Daniela Lišková. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na e-mailové adrese kteréhokoliv redaktora nebo písemně v podatelně MěÚ. Doporučujeme, aby
jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel. číslo). Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost
nelze dohledat. Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce, do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci.
Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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ITES spol. s r.o.

Vážení nájemníci,
v úvodu prvního letošního příspěvku vám
chci, jménem celé naší společnosti i jménem svým, popřát mnoho pracovních
i osobních úspěchů v tomto kalendářním
roce a vyjádřit přesvědčení, že k vaší spokojenosti přispějeme kvalitně odvedenou
prací i my.
V době vydání tohoto příspěvku shromažďujeme podklady pro konečné vyhodnocení výroby a dodávek tepla za rok 2013 tak,
abychom je nejpozději do 20.1.2014 předali
našim smluvním partnerům, jako nedílnou
součást vyúčtování. Podle předběžných
kalkulací je množství vyrobeného a prodaného tepla na podobné úrovni jako v roce
2012 a díky tomu, že získáváme plyn a uhlí
za výhodné nákupní ceny, není předpoklad
nárůstu jednotkové ceny tepla.

PODĚKOVÁNÍ

Během prosince 2013 jsme absolvovali
několik kol jednání s firmou
TEDOM, a.s., která je výrobcem a naším
servisním partnerem v oblasti provozu
kogeneračních technologií. Podařilo se
nám domluvit takový režim provozu kogenerační jednotky v roce 2014, který umožní pružněji využívat zbytkové teplo vzniklé
při výrobě el. energie na kogeneraci
a zároveň nám v letních měsících vytvoří
prostor pro rozsáhlejší opravu kog. jednotky( je v provozu od roku 2001). Tento
model provozu nám, díky funkčnímu propoji plynové a uhelné kotelny, vyhovuje,
neboť dokážeme bez problémů vyrábět
mimo topnou sezonu teplou vodu z uhelné
kotelny pro celý Stochov.
Budeme se snažit, aby i druhá polovina
topné sezony 2013/2014 proběhla bez
poruch a závad a dodávka tepla a teplé
vody do vašich domácnosti nebyla
narušena.
Foubík Ladislav
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

VÁNOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU
V pátek 27.12.2013 se uskutečnil
4.ročník losovaného Vánočního turnaje
v nohejbalu. I přes bojkotovaní turnaje několika hráči, se sešlo 18 hráčů, kteří byli
rozlosováni do trojic.
Konečné pořadí:
1. místo: P. Krob, J.Šlajchrt, L.Růžek
2. místo: M. Kadlec, P. Frolík, J. Kolek
3. místo: P. Jurgovský,J. Hrabán, B. Veselý
4. místo: tým M. Muchny
5. místo: J. Kalendy
6. místo: tým PPP- z Tuchlovic
Všem účastníkům děkuji za účast a těšíme se na další ročník.
Za nohejbalový klub L. Vorbach

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové, Městskému úřadu Stochov
a Komisi pro mládež a seniory za dárek
a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Miroslav Vodička
Děkuji paní Marii Staňkové a celému
Svazu invalidů za balíček, který jsem
obdržela.
Marta Roubalová, DPS
Děkuji městu Stochov, jménem vážené paní starostky, za pěkné přání
k mému životnímu jubileu.
Helena Buliaková

VZPOMÍNKA
V únoru to bude 5 let, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka a babička Božena Lakotová. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Josef,
dcery Eva a Zuzana
s rodinami
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REKLAMY A INZERÁTY
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983

Jana Kolmanová
odborný finanční poradce
WÜSTENROT
Masarykova 35
273 04 Kačice
mobil: 777 756 766
jana.kolmanova@obchod.
wuestenrot.cz

„Každý člo-

ELEKTROINSTALACE

věk má právo
být zdravý
a šťastný.“

BEKIVO
Dodáváme, montujeme
∗

Elektrické kotle

∗

Přímotopné panely

Oáza klidu Stochov s.r.o.

∗

Elektrické přípojky

specialista na léčebné masáže
a psychické terapie

∗

Kompletní rozvody

Relaxační centrum

PŘIJME OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

rodinných domků

PRODEJ ŠVÝCARSKÝCH BYLINNÝCH KRÉMŮ
A DOPLŇKŮ VÝŽIVY
Hledáme člověka, který chce dlouhodobě být součástí týmu terapeutů a pomáhat tak našim klientům
ke zlepšení zdravotního stavu.
Požadujeme příjemné vystupování, schopnost
komunikace s lidmi, ochotu přijímat nové myšlenky
a metody práce. Nutností je absolvovat terapeutický
a obchodní výcvik pod naším vedením.
Nechceme dealera, který si bude muset hledat nové
klienty. Potřebujeme člověka, který bude zajišťovat
poradenství a dodávky zboží našim stávajícím klientům ve svém regionu.
Zájemci volejte na telefonní číslo: 603 479 120
(ve všední dny mezi 8 a 18 h) a domluvte si datum
osobního pohovoru.

a průmyslových hal
∗

Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony

∗

Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

∗

36 měsíců záruka
F. Bečka

J. Kindl

M.Vodička

312/244089

312/658202

312/651893

602/155815

606/823732

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
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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HASIČI STOCHOV
Nepříjemný pohled na požárem zasažený byt
čeká majitele na Stochově
Dne 31.12.2013 byl v 11:33 hodin na tísňovou linku Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje oznámen vycházející kouř
ze střešní krytiny na bytovém domu v obci Stochov.
Operačním střediskem byly na místo vyslány jednotky Hasičského
záchranného sboru ze stanice Stochov s technikou CAS 24 a CAS
32, Kladno s technikou AZ 37, VEA a VA, které byly posíleny jednotkami Sborů dobrovolných hasičů z obce Lány s technikou CAS 25 a
CAS 32 a Rynholec s technikou CAS 20 a DA 10. Událost byla dále
předána také Policii ČR.
První jednotka byla na místě 2 minuty od nahlášení události na
operační středisko, a to díky vzdálenosti domu přibližně 300 metrů od
stanice profesionálních hasičů. Po prvotním průzkumu bylo zjištěno,
že se jedná o stoupající kouř ze střechy na bytovém domu se čtyřmi
nadzemními podlažími. Jednotka provedla průzkum domu

v izolačních dýchacích přístrojích a v posledním podlaží provedla násilný vstup do bytu, nad kterým docházelo ke stoupání kouře ze střechy. Po vstupu do bytu bylo zjištěno, že je
obývací pokoj a kuchyně zakouřena až ke stropu zplodinami
hoření. Jednotka v nulové viditelnosti zasahovala jedním vysokotlakým proudem, který byl veden úzkým schodišťovým
zrcadlem a přetlakovým ventilátorem podpořila přirozené odvětrání únikových cest a požárem zasaženého bytu.
Během zásahu se na místo dostavily veškeré povolané
jednotky PO a Policie ČR. Po lokalizaci požáru a odvětrání
prostor bytu byl proveden průzkum termokamerou a částečné
rozebrání sádrokartonové konstrukce. Během likvidace požáru bylo vynošeno ohořelé vybavení na volné prostranství. Po
závěrečném průzkumu bylo místo zásahu předáno a všechny
složky IZS se vrátily zpět do míst své dislokace.
Zásah si vyžádal evakuaci jedné osoby, k žádnému zranění
občanů ani zasahujících nedošlo.
Během zásahu bylo na požár v bytové jednotce spotřebováno pulsním hašením pouze 40 litrů vody a jeden kus přenosného hasicího přístroje CO2.
Jako pravděpodobná příčina vzniku požáru byla stanovena
technická závada na elektrickém prodlužovacím kabelu.
Přibližná škoda činí 400 000 Kč
Uchráněné hodnoty činí 400 000 Kč

Vypracoval: nstržm. Ing. Martin Vondra
Foto: nprap. Jakub Štross, DiS

KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ NA STOCHOVĚ
V tomto roce se bude ve Sportovním areálu v našem městě otevírat kynologické cvičiště pro naše čyřnohé kamarády. Co lze od cvičiště očekávat? Cvičiště bude otevřeno pro všechny zájemce, kteří se chtějí svému pejskovi věnovat
nebo mají s pejskem jakýkoliv problém. Řada majitelů má s pejskem především problém s přivoláním a se základní
poslušností—chůze u nohy, odložení pejska, neméně důležitá je socializace od štěňátka a kontakt s pejsky a lidmi.
Zájemci o výcvik se dozvědí jak postupovat při výcviku pejska od útlého věku, popřípadě jak cvičit již staršího pejska,
který má třeba nějaký problém. Dále bude možnost si s pejskem zkusit různé druhy překážek, agility a další různé kynologické disciplíny.
V příštím roce se na cvičišti uskuteční i různé závody pro pejsky a Voříškiáda. V našem městě je hodně pejsků a cvičiště bude sloužit
všem, kteří chtějí pejska naučit základním povelům, nebo mají i vyšší ambice, například jít s pejskem na zkoušky, na nějaký závod nebo
pejska připravit na výstavu. Výcvik bude pro všechna plemena a bude veden moderním pojetím výcviku a pozitivním přístupem, aby výcvik
pejska a majitele především bavil. Pejskům a majitelům se bude věnovat trenér pejsků, který jim důkladně vysvětlí a ukáže postup při výcviku
a zodpoví případné dotazy, popřípadě odstraní problémové chování pejska. V našich novinách připravujeme seriál o výcviku pejska, který
bude zaměřen na nejčastější problémy s výchovou a výcvikem od mládí až po dospělého psa.
Těším se na všechny zájemce o výcvik.

p. Špáňa
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DŮM KULTURY STOCHOV - LEDEN 2014

UPOZORNĚNÍ!!! Koncert Evy a Vaška je z technických důvodů zrušen a přeložen na 16.1. 2015 do velkého sálu DK Stochov.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SILVESTROVSKÝ POCHOD VE STOCHOVĚ
Klub českých turistů a město Stochov připravují během roku šest
turistických akcí pro veřejnost a kromě toho pořádají ještě vycházky
do přírody. Poslední turistickou akcí roku je vždy Silvestrovský pochod. Ten se uskutečnil v úterý 31. prosince 2013, a protože je dob-

40 letech dostane konečně typický
vzhled té původní Bezručovy chaty,
ze které je nádherný výhled do hlubokého údolí Ostravice s překrásnou
krajinou a výhledem na přehradní
jezero Šance. Po dostavbě se stane
Bezručova chata opět dominantou
nejvyššího vrcholu Moravskoslezských Beskyd - Lysé hory.

ZIMNÍ DRUŽECKÁ ŠLÁPOTA
V pořadí už čtrnáctý ročník Zimní družecké šlápoty se setkal
s velkým zájmem návštěvníků zblízka i zdaleka. O poslední víkend
loňského roku, v sobotu 28.prosince, se do malebného okolí obce
Družec ve středních Čechách, necelých 7 km od Kladna, přišlo
projít 820 lidí. Tato obec s 1 011-ti obyvateli se rozprostírá

ré před náročnými večerními oslavami se projít přírodou a načerpat
sil, přišlo na start již 37. ročníku celkem 184 zájemců. Od časných
ranních hodin přicházeli pochodníci do Domu kultury ve Stochově,
aby si vybrali jednu z připravených tras v délce 11, 14 , 17 nebo 23
km. Pro cyklisty bylo připraveno 20, 40 a 60 km. Příjemné, a dá se
říci, turistické počasí přilákalo na Stochov zájemce z Prahy, Kadaně,
Klášterce nad Ohří a Rakovníka. Potěšitelná byla účast místních
občanů a blízkého okolí. Na trasách bylo možné využít občerstvení
v místních restauracích a ti, kteří si zvolili delší trasu, využili příjemného posezení v tuchlovické cukrárně u Panenků. V cíli pochodu pak
bylo připraveno jak teplé, tak studené, občerstvení, které připravil
velmi ochotný personál domu kultury v čele s panem Barochem.
Od pořadatelů obdržel každý účastník této turistické akce silvestrovský diplom a tradiční kalendář s vyznačenými akcemi, které se uskuteční v roce 2014. KČT Stochov děkuje všem za účast. Výtěžek z této
akce bude věnován na dostavbu chaty na Lysé hoře, která po

v krásném údolí kolem potoka Loděnice, (Kačáku). Jarní a Zimní
družeckou šlápotu, kterou pořádá Obecní úřad Družec a KČT
Stochov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Družec a volejbalisty, navštěvuje pravidelně stovky lidí. Kromě místních, kteří se zúčastňují
„šlápoty pravidelně, tu byl i Angličan z Londýna. Největší podíl
na organizaci těchto akcí, které zvou návštěvníky do přírody mají,
manželé Marie a Jan Palkovi a jejich výborný kolektiv lidí. Zhruba
14 dní před startem pochodu prochází Jan Palek předem připravené trasy, zjišťuje stav polních a lesních cest, které pak náležitě
označí. Jak sám říká, dělá to rád a má radost z toho, že nedochází
k žádným problémům, turisté si nestěžují a rádi se do Družce vracejí. Letošnímu 14. ročníku, s trasami 7, 10 a 14 km, přálo
i počasí, a tak samá chvála a spokojenost. Ve tři hodiny odpoledne
pochod oficiálně končil v hospůdce na mostě, kde každý účastník
obdržel zdarma porci guláše. Nálada byla výborná a potvrdila,
že takováto setkání jsou velmi důležitá a zdravá.
Václav Čížek (foto V. Čížek)

Jsme na webu:
www.stochov.cz

PLES MĚSTA STOCHOV

NMS vydává :

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 102
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz
Foto: Daniela Lišková
Zdroj fota H. Janků:
Internet

Město Stochov
Starostka města
Ing. Stanislava Fišerová, MPA
si vás dovoluje pozvat na

14. PLES MĚSTA
do SOKOLOVNY 1. února 2014
začátek ve 20,00 hod.
Bohatá tombola
HLAVNÍ CENA ČTEČKA KNIH
Hraje skupina FRAGMENT BAND
pod vedením Ing. L. Lukáše.
Host večera: Heidi Janků
Ples moderuje Mgr. Kamila Barochová

Předprodej vstupenek: INFO středisko přízemí MÚ Stochov od 6.1. 2014.
Pro vytrvalce po ukončení plesu DISCO.
Vstupné 140,-Kč

