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ROZHOVOR SE STAROSTKOU MĚSTA
Ačkoli nebyla zima příliš krutá, i tak potřebují některé chodníky ve Stochově opravit. Taktéž se začne se zateplováním domů na Mírovém náměstí a
rekonstrukcí některých ulic především v Čelechovicích a na Slovance. Na
své si přijdou i cyklisté, pro které město ve spolupráci se Středočeským krajem buduje cyklostezku do Lodenice. Podrobnosti k plánovaným opravám
zná starostka Stanislava Fišerová.
Jaké domy se začnou letos zateplovat?
První v řadě se jedná o bloky 39 a 38 na Mírovém náměstí. Město vyhlásilo výběrové řízení na tuto investiční akci a očekáváme nabídky firem. Půjde jak o zateplování domů samotných, tak o výměny obchodních výloh.
Musí se po zimě opravit i některé chodníky či silnice?
Máme vytipovaných několik ulic, kde jsou chodníky ve velmi špatném stavu. Opravena byla již ulice vedoucí k 1. Mateřské
škole. Současně s touto opravou bylo vybudováno i nové kontejnerové stání, čímž došlo k velkému zlepšení pořádku v této části města. Opravy se dočká Okružní ulice v Čelechovicích, která vede okolo Multifunkčního centra a kapličky. Na tuto akci máme
dotaci od Středočeského kraje. V přípravě je také ulice Konopaská, která je ve velmi špatném stavu. Zde ale musíme vyřešit
majetkoprávní vztahy k vlastníkům pozemků, které zasahují do této silnice. Pokud se jedná o Slovanku, opravovat se bude
ulice Ve vilkách. I zde ale narážíme na majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemku. Jednání je ale na dobré cestě. Další
rekonstrukce ulic na Slovance závisí na provedení oprav vodovodu, které mají v plánu pro letošní rok Vodárny Kladno.
V Čelechovicích technické služby vyčistily louku za hřištěm. Chystáte další úpravy městské zeleně?
Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci Smetanových sadů. Rada vybrala na tuto akci firmu Gabriel, s.r.o., Litoměřice a rádi
bychom, aby rekonstrukce parku proběhla do léta. I na tuto akci máme přislíbenou dotaci od Středočeského kraje.
Budou se stavět i nové cyklostezky?
Ano. Letos by měla být hotová cyklostezka z Čelechovic do Lodenice, kde většinu cesty financuje Středočeský kraj, ale město se bude podílet částkou zhruba půl milionu korun a udělá asfaltový povrch v ulici Zalavecká až ke starému mlýnu. Chceme
také požádat o dotaci na přírodní cyklostezku, která by spojovala Kačici a Čelechovice. V programu je již dlouho, ale muselo se
čekat, až se udělá odkanalizování Čelechovic.
Děkuji za rozhovor G. Krejčová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
I v letošním školní roce uspořádala Komise pro mládež a seniory při MěÚ ve Stochově ve
spolupráci s Městskou knihovnou Stochov a ZŠ Stochov, „Pasování na čtenáře“. Dne 25. 3.
2014 se zúčastnili žáci 1. A a následující den žáci 1. B. Za hojné účasti rodičů museli prvňáčci
všechny přítomné přesvědčit, že už umí číst, a pak byli následně pasováni králem/ p. Kantová /
a královnou / p. Elicerová / na čtenáře.
Jako upomínku na tento akt předala paní starostka a p. ředitel ZŠ každému žákovi upomínkový list a knihu. Na závěr čekalo na děti ještě jedno milé překvapení – dort ve tvaru knihy,
který po podaném výkonu s chutí spořádaly.
Věříme, že tato akce přiláká děti do městské knihovny a zvýší zájem o četbu .
Mgr. Hana Doušová, zástupkyně ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov
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ITES spol. s r.o.
Hodnocení období 1-3/2014
z pohledu dodavatele tepla – ITES
spol. s r.o.
Vážení občané,
na základě dohody mezi městem
Stochov a vedením naší společnosti
jsme zpracovali stručný souhrn
informací o průběhu prvního čtvrtletí
roku 2014 z pohledu výrobce a dodavatele tepla.
- vyrobené teplo 23 403 GJ
- z toho z K1 17 171 GJ
- z toho z K353 6 232 GJ
- provoz KJ CAT 1000 1 358 MH
- prostoje KJ CAT 1000 (opravy,
tech. ošetření ) 56 MH
- spotřeba paliva na K1 (zemní
plyn ) 766 781 m³
- spotřeba paliva na K353 (uhelná

s výjimkou prostor KJ CAT 1000,
kde bude v letních měsících prová- množství popela z K353 70,8 t
děna rozsáhlejší oprava technoloV období 1-3/2014 nedošlo gie.
v provoze Stochov k žádné rozsáhlejší
Na kotelně K353, opět díky přízzávadě, která by si vyžádala odstávku nivým klimatickým podmínkám,
topného systému a z toho plynoucí jsme v měsíci únoru odstavili
omezení dodávky tepla pro vytápění z provozu kotel ARK 630. Důvodem
a ohřev.
byl nevyhovující stav odtahového
směs ) 796,3 t

Ve spolupráci s SBF MěÚ Stochov
bylo provedeno přezkoušení patních
měřidel v blocích 84 a 85 a rovněž
monitoring těchto objektů prostřednictvím termokamery. Výsledky popsaných šetření byly předány SBF MěÚ
Stochov.
Počínaje měsícem únorem 2014,
díky příznivým klimatickým podmínkám, jsme zahájili kontrolu a úklid domovních předávacích stanic a prostor
kotelen K1 a K353. Tato akce byla
dokončena v polovině března 2014

KONCERT V DK STOCHOV
Exluzivní koncert - Dalibor Janda & Prototyp - největší hity LIVE! V počtu získaných
Zlatých slavíků je na druhém místě hned za Karlem Gottem. Publikum léta oslovoval a dál
oslovuje svým „nakřáplým“ hlasem. V paměti máme hity Hurikán, Žít jako kaskadér či Oheň,
voda, vítr. Největší popularity dosáhl v 80. letech 20. století, když se v letech 1986–1988 stal
Zlatým slavíkem třikrát v řadě. Dalibor Janda loni vydal už svou dvanáctou řadovou desku
nazvanou „Já se přiznám“. Nejen díky ní ho objevují noví posluchači, a to i mladí. Třeba song
„Žít jako kaskadér“ je zase hitem.
PŘEDPRODEJ BUDE ZAHÁJEN 1. DUBNA 2014
Rezervace vstupenek : tel.312 651 355, 724 929 698 nebo kulturastochov@seznam.cz
Předprodej vstupenek : Tabák U Marie Stochov - tel. 736 759 885, kancelář DK Stochov tel. 312 651 355, 724 929 698, prodejna papír - hračky Nové Strašecí - tel.603 313 480,
cestovní agentura Sunrise Kladno - tel.312 249 300 . Vstupné: 420,-Kč.

ventilátoru způsobený havarijním
stavem betonového pilíře. Během
druhého čtvrtletí 2014 bude betonový pilíř znovu vystavěn
z armovaného betonu a na tento
pilíř osazena technologie odtahu.
Během měsíce března 2014 jsme
aktivovali režim útlumů ve vytápění
a v tomto režimu budeme dodávat
teplo až do ukončení topné sezony
2013/2014.
Ladislav Foubík, vedoucí
Stochov - ITES spol. s r.o.

provozu

DOPIS OD ČTENÁŘKY
Nazdar Sokolové Stochov - Honice,
už je nás málo, kdo si pamatuje, že měla být sokolovna
rozbouraná. Díky bohu, že k
tomu nedošlo. Když převzal
bratr Fr. Kratina sokolovnu v
dezolátním stavu a když to
sokolové viděli, tak jsme se
divili, jak budova vypadá. Pan Kratina nám řekl,
nebojte se, společnými silami dáme vše do pořádku, aby budova sloužila ke svému účelu. Abychom
nemuseli chodit cvičit do internátu. Díky starším
sokolům, kteří již nejsou mezi námi spolu s mladými vypadá sokolovna jaká je dnes. Mrzí mě,
že nejste schopni pozvat na sokolské akce, včetně
valné hromady, bratra Kratinu a sestru Sáčkovou
a Fr. Širokého. Já chodila cvičit i za okupace, kde
nás vedla Věra Vlachová a jako dorostenky nás
cvičila Jitka Dušková a pak dlouho nic. Jako
důchodce nás cvičila V. Vlachová.
Přeji vám ať se vám v sokolovně dobře cvičí
a daří se vám pořádat jiné akce.
Se sokolským pozdravem Marie Repiská
Pozn, red,: Text nebyl redakčně upraven.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V souladu s ustanovením § 16 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuji:
Článek 1
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 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) a J.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, Pionýrů 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. 323-325, 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
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem. Volič, který
je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na
území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu,
neprokáže-li, že je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, 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, škrtané 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
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INFORMACE O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.
• Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky hlasovat?
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam
podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 8. května 2014) způsobem
v místě obvyklým (na úřední desce MÚ), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních
místností.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní
úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
• Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento
průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů
vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se
změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
• Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem,
a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební
schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Dle materiálů MV ČR zpracovala Ing. Sylva Filipová
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KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
JARO 2014 s KABELOVOU TELEVIZÍ CZ s.r.o.
ve znamení akčních nabídek pro stávající i nové zákazníky
Akce pro stávající zákazníky:
Mobilní internet zdarma - stávajícím zákazníkům internetu připojeným na síť kabelové
televize nabízíme jako věrnostní bonus zdarma datovou SIM kartu s mobilním internetem 150 MB dat měsíčně. Tento bonus bude zájemcům poskytnut na dobu 12-ti měsíců.
Jedna služba zdarma - stávající zákazník, který si od nás vybere novou další službu,
nebude po dobu 12-ti měsíců platit službu s nejnižší cenou.
Lze kombinovat televizní, internetové i mobilní služby.
Příklady možných variant:
stávající služba:
základní analogová nabídka (189,- Kč/měs.)
nová služba:
internet Standard do 12 Mbit/s (390,- Kč/měs.)
měsíční cena za služby: 390,- Kč/měs.
ušetříte:
12 x 189,- Kč
stávající služba:
základní analogová nabídka (189,- Kč/měs.)
nová služba:
základní nabídka - digitál (139,- Kč/měs.)
měsíční cena za služby: 189,- Kč/měs.
ušetříte:
12 x 139,- Kč
stávající služba:
základní analogová nabídka (189,- Kč/měs.)
stávající služba:
internet STANDARD do 12 Mbit/s (390,- Kč/měs.)
nová služba:
KT mobil – Sólo 150 (249,- Kč/měs.)
měsíční cena za služby: 639,- Kč/měs.
ušetříte:
12 x 189,- Kč
Akce pro nové zákazníky:
Internet za 70% - zřízení datové přípojky zdarma a 30% sleva na měsíčním paušálu
z vybraného tarifu po dobu 24 měsíců.
Televizní služba za 70% - zřízení kabelové přípojky zdarma a 30 % sleva na měsíčním
paušálu z vybrané služby po dobu 24 měsíců.
Nově testujeme službu TV ARCHIV s uchováváním záznamu zpětně po dobu 7 dní,
která aktuálně obsahuje 19 TV programů.
Bližší informace Vám poskytneme na tel. 848 800 858. Akční nabídky platí při objednání
služby do 30.4. 2014.
Za KABELOVOU TELEVIZI CZ s.r.o. Ing. Ervin Wacník - jednatel

ZUŠ STOCHOV
ZUŠ Stochov
otevírá od září 2014
NOVĚ houslovou třídu
pro žáky od pěti let.
Srdečně zveme na
seznámení s vyučující
MgA. Danielou Součkovou
(vyučuje také na Deylově
konzervatoři v Praze)
a ZÁPIS do naší školy
ve dnech 12. a 13. června
od 17.30 do 19 hodin
Nástroje můžeme zapůjčit.

Očkování psů proti vzteklině
KDY?

V KOLIK?

KDE?

12. května 2014, pondělí

od 17:00 do 18:00

Čelechovice - čekárna

19. května 2014, pondělí

od 13:00 do 13:50

Slovanka – park

od 14:00 do 15:50

Stochov – náměstí

od 16:00 do 17:00

Honice – u prodejny

Očkování bude provádět MVDr. Václav Fuchs. Poplatek bude činit: 80,- Kč. K dispozici jsou i kombinované vakcíny,
tablety na odčervení.
OČKOVÁNÍ JE POVINNÉ!!!
Majitelé psů, kteří se nezúčastní hromadného očkování, jsou povinni předložit očkovací
průkaz na Městském úřadu ve Stochově, 3. patro, podatelna, paní Skořepová.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Ze Stochova do křivoklátských lesů
Je sobota 12. dubna 2014, sedm hodin ráno
a na Stochově před kulturním domem postávají
první zájemci o dálkový pochod „Ze Stochova
do křivoklátských lesů“. Je tomu přesně čtyřicet let,
kdy sportovní komise ZV ROH dolu Nosek
v Tuchlovicích ve spolupráci s oddílem házené
TJ Baník Stochov uspořádaly první sportovní akci
tohoto rázu, pod názvem Stochov – Karlova Ves.
Start pochodu byl od sokolovny a zúčastnili se ho
především zaměstnanci Dolu Nosek a občané
Stochova. Trasa pochodu vedla převážně po silnici. Na Křivoklátě byla kontrola, kde každý obdržel
razítko a poté pokračoval přes Roztoky do
rekreačního střediska v Karlově Vsi. Účastníci pochodu zde obdrželi diplom s potvrzením o našlapaných 27 km a malé občerstvení, které věnoval Důl
Nosek. Odpoledne přistavený autobus odvezl
účastníky zpět na Stochov. Tato akce se opakovala
každým rokem. Vzhledem k tomu, že účastníků
přibývalo a autobus na jejich odvoz na Stochov již
nestačil, bylo dohodnuto pořádat další ročníky se startem a cílem na Stochově. Od této doby se název pochodu změnil na dálkový pochod
Ze Stochova do křivoklátských lesů.
Na letošní, 40. ročník přišlo celkem 122 turistů, kteří si mohli vybrat jednu z připravených tras v délce 10, 20, 25, 30 a 42 km. Byla připravena i jedna cyklotrasa, v délce 40 km. Kromě občanů Stochova a blízkého okolí, přijeli zájemci i ze vzdáleného Krnova, dále pak Brna,
Českých Budějovic, Třebíče, Žamberku, Jihlavy a ostatních míst naší vlasti. Nejstarší turistkou se stala Hana Rakušánová z Prahy, která
letos oslaví své 83. narozeniny. Oproti tomu, nejmladší přihlášenou turistkou se stala Anežka Szentesi z Čelechovic, jako roční se vezla
ve vozíku pro děti za kolem.
KČT Stochov děkuje DK ve Stochově za poskytnuté přístřeší a služby, které turisté náležitě ocenili.
Václav Čížek

VÝMĚNA MLÁDEŽE 2014
Jak jistě mnozí víte, město Stochov podepsalo partnerskou smlouvu s německým městem Saarwellingen a francouzským městem
Bourbon-Lancy. Přátelé z Německa i Francie Stochov pravidelně navštěvují, můžete se s nimi setkat například na oslavách posvícení,
na plese města, při LunaminiMaxiádě a podobně. Jednou z pravidelných akcí je i výměna mládeže. Mladí lidé ze všech tří států se v době
letních prázdnin setkávají každý rok v jiné hostitelské zemi, aby navazovali přátelství.
V letošním roce se setkání uskuteční ve Francouzském Bourbon-Lancy. Mezi stochovskou mládeží se jistě najde mnoho zájemců, kteří
by se rádi do Francie podívali. Zde je možnost. Aby byl výběr spravedlivý, uspořádáme soutěž, které se mohou mladí ve věku 14 až 19 let
ze Stochova zúčastnit. Odměnou bude účast na letním výměnném pobytu v Bourbon Lancy v termínu 28.7. až 1.8.2014. Cesta, ubytování
i strava jsou zdarma. Výhra je tedy více než lákavá.
Zde jsou tedy pravidla soutěže:
Účastnit se může chlapec či děvče ve věku 14 až 19 let, s vazbou na Stochov, který navštěvuje základní nebo střední školu.
Podmínkou soutěže je poslat do 31. května 2014 přihlášku a esej (ve formátu .doc případně .docx, či .pdf) na téma „Proč bych pozval kamaráda na Stochov“ a přiložit fotku (ve formátu .jpg, max. 5 Mpix) na téma „Stochov – město, kde žiju“. Své eseje a fotografie zasílejte na e
-mail: spravni1@stochov.cz, do předmětu zprávy napište „Soutěž – Francie“. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete předat v podatelně
MÚ, případně v Infocentru MÚ. Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách města www.stochov.cz či si ji vyzvednout v Infocentru MÚ
v přízemí budovy Městského úřadu.
Esej s fotografií vyhodnotí porota a 7 tvůrců bude odměněno právě pobytem ve Francii. Ostatní účastníci budou v příštím roce osloveni,
aby se účastnili mládežnického setkání, které bude hostit Stochov.
Výhra není právně vymahatelná.
Ing. Sylva Filipová - vedoucí správního odboru
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DŮM KULTURY STOCHOV - KVĚTEN 2014
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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
http://www.wuestenrot.cz/

„Každý člověk má právo být

ELEKTROINSTALACE

zdravý a šťastný.“

BEKIVO

Relaxační centrum
Oáza klidu Stochov s.r.o.
specialista na léčebné masáže a psychické
terapie
MASÁŽE – KOSMETIKA - PEDIKÚRA –
PSYCHOTERAPIE
Téma na květen: Proč jít na pedikúru do Oázy klidu?
- garantujeme vysokou odbornost terapeutky (11 let
praxe v oboru, pravidelné vzdělávání v oblasti novinek)
- používáme kvalitní švýcarské produkty, které prodlužují
intervaly mezi návštěvami (méně často přijdete – méně
platíte)
- používáme speciální podologickou brusku (vhodná
procedura pro citlivé klienty a diabetiky)
- v ceně pedikúry je samozřejmostí: odborná reflexní
masáž nohou, speciální ošetření při bradavicích, mykózách a křečových žilách, poradenství ke zdravotním
potížím dolních končetin
- k objednání Vám stačí jediný telefonát nebo se můžete
objednat osobně v recepci
Naším cílem je kvalitně provedená odborná práce.
Prodloužíme Vám tak interval návštěv, díky kterému
v konečném důsledku ušetříte své finance i čas.
Souhlasíte-li, přijďte si nás vyzkoušet.

Rozšířená provozní doba:
pondělí až pátek
8:00 – 22:00 hodin
sobota
8:00 – 15:00 hodin
Telefon: 603 479 120
Oáza klidu Stochov s. r. o. web: www.oaza-klidu.cz
J. Šípka 486, Stochov, e-mail: oazaklidu@gmail.com

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

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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Tenis, volejbal, nohejbal a beach hřiště
Příznivé počasí, především v první polovině března,
dovolilo brzké zahájení prací na všech antukových kurtech
ve Sportovním areálu města Stochov. I přesto, že se počasí koncem března zkazilo, byla letošní tenisová sezóna
zahájena nezvykle brzy, a to 3. dubna. Na tenisových
kurtech došlo k nové pokládce umělých lajn a jejich kotvení, protože předchozí kotvení bylo již notně poničené korozí. Byl použit poslední systém kotvení složený ze dvou
prvků. Prvním je trubka, která po zakopání do země pod
úhlem funguje jako jistící prvek pro druhou část kotevního
systému, kovový kolík. Tento systém byl použit již v roce
2012 na kurtech pro volejbal a nohejbal.
Na antukových kurtech pro volejbal a nohejbal byla
sezóna zahájena 15. dubna. Beach hřiště se otevře
na začátku května, v závislosti na počasí. Permanentky
na tenisové kurty, volejbal, nohejbal a beach hřiště jsou
v prodeji na recepci Sportovní haly ve Stochově, kde je
také možné si zaplatit jednotlivé vstupy.
Všechny informace ohledně provozu, ceníků (ceny
všech venkovních sportovišť zůstávají stejné jako
v předchozím roce) a akcí sledujte na našich webových
stránkách www.sportstochov.cz.
Bc. Tomáš Zajíc
Sportovní areály města Stochov
vedoucí organizační složky

SLEVOVÉ AKCE V KVĚTNU
1. 5. – 31. 5. squash
za 100,- Kč / hodina / kurt
10. 5. a 11. 5. volejbal a nohejbal
za 100,- Kč / hodina / kurt
17. 5. a 18. 5. beach hřiště,
volejbal a nohejbal
za 100,- Kč / hod. / kurt
21. 5. bowling
za 100,- Kč / hodina / dráha
24. 5. a 25. 5. beach hřiště,
volejbal a nohejbal
za 100,- Kč / hod. / kurt
Rezervace na
www.sportstochov.cz nebo na tel.
čísle 312 652 599.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
5/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 7.5. 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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FUTSAL NA STOCHOVĚ
VE STOCHOVSKÉ HALE SE OPĚT ODEHRAJE
MEMORIÁL PETRA SLANCE
Stejně jako v loňském roce, i letos, se odehraje v moderní Sportovní
hale na Stochově futsalový turnaj Memoriál Petra Slance, a to ve středečních termínech od 14. května do 18. června 2014. Výkop prvního
utkání v každém hracím dnu bude v 18 hodin, posledního pak cca
ve 21.30 hodin.
Hrací systém bude určen na základě počtu přihlášených celků, standardně je turnaj hráván formou základní a poté finálové části. Každý
účastník turnaje bude mít garantováno sehrání minimálně tří utkání,
v případě postupu do finálové fáze pak sehrání dalších duelů.
Novinkou letošního ročníku je spolupořadatelství na akci ze strany
města Stochov a dále poskytnutí odměn pro první tři celky turnaje
ve výši 3.000,- Kč za první místo, 2.000,- Kč za druhé a 1.000,- Kč za
bronzový stupínek.
Turnaj se hraje každoročně na počest Ing. Petra Slance, jednoho
ze zakladatelů kladenského futsalu, který tragicky zahynul v roce 1996.
Připomeňme si, že loňského ročníku se zúčastnilo osm celků, pořadí
finálové skupiny pak bylo následující:
1. FK Union Slaný
2. MCE Slaný
3. PK Třebusice
4. FT Nové Strašecí
Vítězové Memoriálu Petra Slance 1996 – 2013:
3 vítězství
PK Třebusice, MCE Slaný
2 vítězství
1. DFK Slaný
1 vítězství
R.S.C. Slaný, Dynamo Kladno, Bohemia Chips Praha,
R.S.C. Čechie Slaný, F.C. Brandýsek, Plachťáci Slaný, SAT-AN Kladno,
SK Slavia Praha, 1. FC Slavoj Kladno, FK Union Slaný.
Pavel Nepil

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - JOSEF
NABÍZÍME: KOMPLETNÍ PNEUSERVIS, KOMPLETNÍ SERVIS
VŠECH ZNAČEK. OPRAVY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ,
DIAGNOSTIKA, MECHANICKÉ PRÁCE, ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
NA SUCHO I MOKROU CESTOU, GEOMETRIE, PŘÍPRAVA
NA STK, PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ S 5% SLEVOU, ODVOZ
ZÁKAZNÍKA ZDARMA, RYCHLOST, PEČLIVOST, KVALITA.
AREÁL RYNHOLEC (BÝVALÝ DŮL ČS ARMÁDY)
TEL.: 731903595, 604145955,
PO - PÁ: 8,00- 17,00 HODIN, SO: 8,00 - 12,00 HODIN
E - MAIL: Autopneuservis-josef@seznam.cz

KAMARÁDI
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Ukázka pro děti
Dvacítka dětí ze Základní školy Stochov, která byla na škole v přírodě
v rekreační oblasti Jesenice, strávila dopoledne s Městskou policií Stochov,
která si pro děti připravila program v podobě ukázek výcviku služebního psa,
zadržení nebezpečného pachatele a ukázek sebeobrany. Velkým překvapením
pro děti bylo, když jejich spolužačka ze třídy předvedla prvky sebeobrany
a ukázala svým vrstevníkům, že se dá ubránit silnějším osobám. Tato dívka
pravidelně dochází na hodiny sebeobrany, které jsou pod vedením str. M. Skůry
v rámci programu
prevence kriminality
pro účastnice zdarma. Momentálně na
kurz sebeobrany
dochází 10 žen
a dívek. Ženy starší 18let po dokončení kurzu dostanou slzotvorný prostředek.
Velké poděkování patří panu M. Špáňovi (Psí škola Stochov), který na ukázkách Městské policie Stochov spolupracoval jako figurant.
Martin Skůra, strážník MP Stochov

PODĚKOVÁNÍ

Oslava 80. narozenin p. Marty Roubalové ve společenské místnosti
DPS dne 23.3. 2014

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
a Komisi pro mládež a seniory, za přání a dárek,
u příležitosti životního jubilea mé maminky, paní Jiřiny
Rajnyšové.
Marie Vengrinová
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
a Komisi pro mládež a seniory za dárek a blahopřání
k mému životnímu jubileu.
Václav Jakš
Za milé blahopřání a dárek k mým 75. narozeninám
děkuje starostce města Stochov Jiřina Fraitagová.

Oslava 90. narozenin p. Milouše Kubáta ve společenské místnosti
DPS dne 6.2. 2014

Poděkování patří paní starostce Ing. S. Fišerové, MÚ Stochov
a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání k mému jubileu.
Drahoslava Jiravová
Děkuji Městskému úřadu Stochov a rodině za blahopřání
k mým narozeninám.
Ruda Isteník
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové za milé přání
k mým narozeninám.
František Vašíček
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MISTROVSTVÍ ČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU
Jak je již několikaletou tradicí, i letos hostilo město Stochov
mažoretky z celé České republiky. V sobotu 12. dubna se ve
Sportovní hale Stochov konal již 21. ročník Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu. Předvést své sestavy a triky
s twirlingovými hůlkami přijelo patnáct českých klubů. Celodenní kvalifikaci skupin a sóloformací pořádaly mažoretky

Květinky z TJ Sokol Kladno pod záštitou mezinárodní federace mažoretkového sportu IFMS a města Stochova. Po zahajovacím vystoupení Květinek se slova ujala starostka města
Stochov Ing. Stanislava Fišerová. Vystoupení mažoretek hodnotila odborná porota.
G. Krejčová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

Klempíři „rozpískali“ stochovské náměs
První dubnová sobota ve Stochově patřila píšťalkám. Střední škola služeb a řemesel Stochov se
zapojila do výzvy vytvořit nový světový rekord v počtu vlastnoručně vyrobených píšťalek. Akce probíhala 5. dubna 2014 od 10 do 16 hodin ve spolupráci s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
a firmou Prefa Aluminium. Projekt s názvem Klempíř – to má zvuk aneb „Pokus o nový světový
rekord“ byl realizován ve dvaceti zemích po celém světě. Kromě Stochova se akce zúčastnilo
i dalších deset českých měst. Mezinárodní klempířský svaz tak chtěl upozornit na nedostatek učňů
v klempířských oborech.
Výroba jedné píšťalky zabrala přibližně dvě minuty a na Mírovém náměstí ve Stochově bylo vyrobeno 220 kusů. Pomáhali i rodiče a děti ze Stochova, kteří se do akce mohli zapojit a odnést si domů buď červenou, nebo stříbrnou píšťalku. Česká republika tak do celkového mezinárodního
výsledku přispěla 2 852 píšťalkami. Celkový počet vyrobených píšťalek přesahoval 50 000 kusů
a podle organizátorů byl dosavadní světový rekord překonán. Snad akce přilákala ke klempířskému
řemeslu, starému stovky let,
více mladých lidí.
G. Krejčová

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: Gabriela Krejčová

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 15. 4. 2014 oslavil 90. narozeniny pan Karel
Gregor (viz foto) a 17. 4. 2014 oslavila 91. narozeniny
paní Jiřina Rajnyšová. K tomuto významnému životnímu jubileu jim popřály starostka města Ing. Stanislava
Fišerová, MPA a paní Jana Suprunová, Komise pro
mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let
hodně zdraví.
Redakce NMS

