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Zdarma
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Nejdůležitější body:
> Volby do ZM
> Volby do Senátu Parlamentu ČR
> Z kanceláře starostky

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

> Investiční akce 2010 - 2014
> SAMS

V pondělí 1. září 2014 začala škola. Největší zážitek měli určitě prvňáčci,
kterých letos bylo 51. Před školou pro ně bylo připraveno slavnostní uvítání.
Školu, tak jako každý rok, navštívila starostka města Stochov Ing. Stanislava
Fišerová, MPA, která spolu s panem ředitelem Mgr. Milanem Hampelem a paní
zástupkyní ředitele Mgr. Hanou Doušovou, všechny žáky v novém školním
roce přivítali.
Pro prvňáčky byla připravena, tak jako každý rok, malá soutěž. Každý prvňáček dostal klobouk a podle barvy klobouku se měli přiřadit ke sloupům. Soutěž
dopadla úspěšně a nám nezbývá nic jiného, než novým žáčkům popřát hodně
úspěchů.
Zároveň všichni dostali od města dárek – nový vstup k jednomu pavilonu školy
ve výši cca 600 000,- Kč.
Redakce NMS

> Bytové hospodářství
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Stránka 2

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA STOCHOV
Vážení spoluobčané,

č. 2

opět jsou před námi komunální volby. Dovoluji si vám předložit kandidátku lidí, kteří jsou
připraveni podílet se na dalším rozvoji našeho města. Náš volební program je zaměřen na
investiční akce, které se dají opravdu splnit. V roce 2006 - 2010 jsme za hlavní úkol považovali
vybudování kanalizace v částech města, kde dosud nebyla. To jsme splnili. Ve volebním programu 2010 – 2014 jsme považovali za hlavní úkol opravu silnic a celých ulic po vybudované
kanalizaci a zateplování domů ve vlastnictví města – to jsme také splnili. Ve volebním programu 2014-2018 je pro nás prioritou zkvalitňování života obyvatel města. Sem patří nejen zateplování budov ve vlastnictví města, budování nových chodníků, odpočinkových míst, péče o veřejnou zeleň, ale i rozšíření kamerového
systému pro zajištění bezpečnosti občanů. Pozornost chceme i nadále věnovat podpoře sportu a kultury v našem
městě, jakož i zaměstnanosti našich občanů. Na všechny akce se budeme snažit získávat dotace z různých dotačních programů. Průhledné hospodaření města je samozřejmostí.
Co vám mohou ještě naši kandidáti nabídnout? Především slušnost a ochotu pracovat pro město, pro všechny jeho obyvatele. Věřím,
že jste se přesvědčili o tom, že my své sliby plníme a budu velmi ráda, když nás ve volbách podpoříte. Děkuji.
Pokračujeme v práci pro vás.
Ing. Stanislava Fišerová
MO KDU-ČSL Stochov

Těšíme se na setkání s vámi na besedách, které se uskuteční:
dne 22.9.2014 od

17,00 hod. ve foyer kina

dne 24.9.2014 od

17,00 hod. v hotelu Slovanka

dne 1.10.2014 od

17,30 hod. v pohostinství v Čelechovicích.

Vážení občané,
č. 4
v komunálních volbách, které se konají dne 10. a 11. října tohoto roku, máte možnost
opět rozhodnout, kdo bude stát ve vedení našeho města.
Obracíme se na vás proto se žádostí o důvěru. Mnoho věcí se nám podařilo vykonat,
ale mnoho věcí stojí ještě před námi. Chtěli bychom, s vaší pomocí, pokračovat v naší,
již započaté, práci. Čtyřleté volební období je krátce vymezený čas. Komunální volby, to
jsou volby především o lidech a na naší kandidátce najdete zkušené lidi, kteří již v tomto
volebním období, ale i v minulosti, pracovali pro vás jako zastupitelé našeho města. Podařilo se nám, jako
v předchozím volebním období, opět pro Stochov získat peníze z různých dotačních titulů Středočeského kraje.
Jsem přesvědčena, pokud budete rozvážně a odpovědně volit, že má naše městečko nakročeno k tomu, aby se nám zde všem hezky
žilo. Nenechte se nalákat planými řečmi některých politických stran, které budou očerňovat naši doposud vykonanou práci. Jde jim pouze
o jejich vlastní prospěch a jejich sliby jsou nereálné. Udělejte si prosím potom čas a seznamte se s našimi kandidáty a naším programem.
Důležitými částmi našeho programu jsou :
•
pokračování v zateplování bytových domů ve vlastnictví města
•
ušetřené peníze budeme investovat zpět do bytového fondu
•
obnova místních komunikací, chodníků, Stochov, Honice, Čelechovice, Slovanka
•
rekonstrukce veřejného rozhlasu
•
vybudování společenského centra pro občany, akademie třetího věku a jiné
Pečlivě si, prosím, prostudujte programy politických stran, protože jde, nejen o vás, ale i o rozvoj, blaho celého města a jeho přilehlých částí.
Mgr. Miloslava Becherová, předsedkyně MO ČSSD Stochov, místostarostka
MĚNÍME MĚSTO K LEPŠÍMU.
Dále vás srdečně zvu na naše předvolební setkání, která se budou konat 22.9. 2014 od 17,00 hod. ve foyer DK Stochov, 24.9. 2014
od 17,00 hod v hotelu Slovanka a 1.10. 2014 od 17,30 hod. v pohostinství v Čelechovicích.
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA STOCHOV A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA STOCHOV A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
V souladu s ustanovením §29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých další zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuji:
Článek 1
Volby do Zastupitelstva města Stochov a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Článek 2
Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č. 1 je místnost v čp. 30 na nám. U dubu (muzeum - budova staré školy) 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, Pionýru a části ulic J.A.Komenského (čp. 210-213, 215, 217-219), Hornická (čp. 214, 227-229, 235-238), Švermova (čp. 220-222, 244-248),J. Šípka (čp. 187-197, 291-293),
c) ve volebním okrsku č. 3 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (foyer kina) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice 9. května,
Zborovská, Dukelská, Mírové náměstí a části ulic Hornická (čp. 310-313, 315, 316), Švermova (čp. 274-276), J. Šípka (čp. 320-322,
486),
d) ve volebním okrsku č. 4 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice
Školní a části ulic Hornická (čp. 329, 330, 338-343, 384 -386), Švermova (čp. 331-334), J. Šípka (čp. 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) pro voliče s trvalým pobytem v místní části
Čelechovice.
Článek 3
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem hlasování hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Článek 4
Volby do zastupitelstva města: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu
Článek 5
Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
Článek 6
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek 17. října 2014 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 18. října 2014 od 8:00 do 14:00 hod.
V případě konání II. kola do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Článek 7
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynu předsedy okrskové volební
komise.
Ing. Stanislava Fišerová, MPA
starostka
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
9/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 18.9. 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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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA STOCHOV A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
Způsoby hlasování při komunálních volbách
Hlavní principy
Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty.
Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro kandidáta.
Pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek (HL), na kterém jsou všechny kandidující strany.
Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva. V případě našeho města tak má každý volič 21 hlasů, které může rozdělit, jak je
uvedeno níže. Počet volených zastupitelů a tedy i počet hlasů je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Jak volit:
Volič může uplatnit všechny své hlasy, jen několik nebo žádný; nikoliv však více (v případě Stochova tak nelze označit 22 a více kandidátů).
Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel:
Volič může označit jednu stranu a nic jiného:
• hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se
volí.
• Pozn.: Pokud volič označí stranu a navíc ještě kandidáty z této strany, pak se k těmto zaškrtnutým kandidátům nepřihlíží a hlasy dostanou všichni kandidáti. Nelze tak dávat preferenční hlasy tak jako ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Volič může označit jednu stranu a navíc jednotlivé kandidáty z jiných stran:
• hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí
od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených). Například volič označí 5 kandidátů z jiných stran a pak označí jednu celou stranu křížkem v záhlaví. Hlasy dostanou zakřížkovaní
kandidáti z jiných stran a pak kandidáti ze zaškrtnuté strany od 1 do 16 – máme 21 hlasů, odečteme 5 pro jiné kandidáty a 16 nám tak zbude pro kandidáty naší preferované strany.
Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran:
• hlas se započte každému označenému kandidátu. Zde si musí volič dát pozor, aby nezaškrtal více kandidátů, než je povoleno, v našem
případě tedy více než 21. Pak by se stal hlasovací lístek neplatným. Naopak pokud volič zaškrtne méně kandidátů, pak je lístek sice platný,
ale zbylé hlasy tohoto voliče propadnou.
Dle materiálů Ministerstva vnitra ČR zpracovala Ing. Sylva Filipová – vedoucí správního odboru

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA STOCHOV
Vážení spoluobčané!

č. 3

Městská organizace KSČM ve Stochově se bude v následujícím volebním období ucházet o vaši volební přízeň. Není naším
cílem podbízet se nesplnitelnými volebními sliby. Cílem naší účasti je vytvářet do dalších let dobré podmínky pro spokojený
život spoluobčanů a zabezpečit smysluplný rozvoj města.

Naše priority: Šťastné děti, spokojená rodina, poklidné stáří.
Zajištěnost bydlení za dostupných podmínek pro občany, zejména mladé rodiny a osoby v obtížné životní nebo sociální situaci. Pokračovat
v zateplování bytových domů a údržbě bytového fondu. Perspektivně řešit vybudování kluziště, zpracovat studii možnosti vybudování městského bazénu nebo koupaliště, veřejné WC, dobudovat a zahájit činnost muzea města. Zavést účinný systém veřejného sledování zakázek od
zadání po realizaci. Zabezpečení údržby a čistoty města včetně komunikací a zeleně. Přidat kontejnery pro třídění odpadů - město,
Čelechovice, Slovanka. Bezpečnost občanů a pořádek ve městě (aktivitou Městské policie, efektivnějším využitím kamerového systému a za
pomoci občanů) - Bezproblémový chod předškolních a školských zařízení (včetně aktivního řešení případného nedostatku volných míst ve
školkách). Podpora sportovních a kulturní aktivit zájmových organisací a spolků. Založení Domu dětí a mládeže v objektu bývalého zahradnictví. Zvýšit rozsah péče o seniory (sociální poradna, terénní péče, hřiště pro seniory apod.)
Zlepšit úroveň a kvalitu zdravotních služeb. Věnovat pozornost hospodárnému vynakládání finančních prostředků města. Využívání dotačních programů kraje, státu a EU. Řešit s ITES s.r.o. nákladovost ceny vytápění bytů s cílem snižovat platbu pro občany. Optimalizace dopravní
obslužnosti. Podpora aktivit k rozšíření pracovních příležitostí. Navázat komunikaci s podnikatelskými subjekty na území města, podpora
nových, pro město potřebných podnikatelských aktivit. Rozvoj města za vyšší součinnosti občanů, politických stran a spolků. Zprovoznit
městský rozhlas k operativnímu informování občanů. Vést dialog zastupitelů a radních s občany k aktuálním problémům života a rozvoje města. NEBRÁNÍME SE NOVÝM MYŠLENKÁM A DOPORUČENÍM. Proto přijďte k volbám a pomozte svými hlasy pro KSČM vybudovat město
takové, jaké ho chcete mít!
Za Městskou organizaci KSČM ve Stochově Miroslav Hess, Karel Ondrášek a Pavel Malec

Dále vás zveme na naše předvolební setkání, která se budou konat 22.9. 2014 od 17,00 hod. ve foyer DK Stochov,
24.9. 2014 od 17,00 hod v hotelu Slovanka a 1.10. 2014 od 17,30 hod. v pohostinství v Čelechovicích.
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
během měsíce srpna jsme pokračovali v pracech na opravách a údržbě topného systému ve Stochově tak, aby byl před zahájením topné
sezony 2014/2015 připraven. Na plynové kotelně K1 jsme nechali odbornou firmou Protherm provést kontrolu zdrojů a plynových cest, dále
na malé kogenerační jednotce bylo provedeno technické ošetření stupně 1 a 2, v prostoru velké kogenerační jednotky jsme provedli opravu
a přeizolování tubusů odtahových cest pro spaliny. Mimo tyto plánované práce probíhá v součinnosti s firmami TEDOM a ČEZ generální
oprava rozvodny vysokého napětí, jejíž perfektní stav je nezbytný pro dodávku elektrické energie z kogenerace do sítě. Na kotelně K353
byly v době odstávky prováděny práce, které je nemožné realizovat za plného provozu – oprava násypek, demontáž a revize motoru odtahového ventilátoru, mazání pohyblivých součástí kotlů. V době, kdy kotelna nevyráběla teplo a na technice pracovali odborní pracovníci,
prováděla obsluha kotelny nátěry kovových součástí a úklid prostor.
Kromě těchto plánovaných prací jsme museli řešit rozsáhlou poruchu na potrubí pro dodávku tepla v ulici S.K. Neumanna. Dokončení
prací proběhlo v posledním týdnu měsíce srpna a dodávka tepla v topné sezoně nebude tedy ohrožena.
Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 31. 8. 2014 oslavil 91. narozeniny pan Jan Gerhát a ve stejný den
oslavila 92. narozeniny paní Julie
Kutzendörferová. K tomuto významnému životnímu jubileu jim byly popřát 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

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Tímto vás zvu na
společné setkání
dne 1.10. 2014 od
16,00 hod. na Mírové
náměstí ve Stochově i s kandidáty
MO ČSSD Stochov
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
za několik dnů skončí působení současného zastupitelstva, které čtyři roky rozhodovalo o dění ve městě. Nebyly to
vůbec roky lehké. Zastupitelstvo města bylo složeno ze zástupců těchto politických stran a hnutí : ČSSD, KSČM, ODS,
Pro rozvoj Stochova (STAN), Volba pro město a KDU-ČSL.
V tomto čísle našeho časopisu, který mimochodem doznal velkých změn, kdy je vám k dispozici v mnohem vyšší
kvalitě, naleznete seznam nejdůležitějších investičních akcí, které se v letech 2010 -2014 v našem městě uskutečnily.
Cílem, který byl, a ani v tomto období se nezměnil, bylo vracet co možná nejvíce finančních prostředků z nájemného
zpět do bytového fondu města. Byla vyměněna okna na všech bytových domech a město pokračuje v zateplování bytových domů. Došlo k zateplení obou mateřských školek, které navíc získaly velmi pěkné fasády. Před dalším zastupitelstvem bude úkol obnovit i přilehlé zahrady u těchto školek.
Zastupitelstvo města řešilo i problém, který se týkal „ceny tepla“ dodávaného do bytových domů. Objevila se úvaha, že kdyby nebyla
neprovedena v minulosti rekonstrukce tepelného hospodářství, neprojevily by se v ceně tepla odpisy z těchto investičních akcí a cena by
byla pro obyvatele přijatelnější. To je velmi zavádějící informace. Kdyby totiž město tuto rekonstrukci neprovedlo, stálo by teď před problémem, že bude nuceno hradit úniky, které by díky starému topnému systému vznikaly, což by cenu tepla zatížilo mnohem více. Co vlastně
může město ovlivnit v ceně tepla? Cenu plynu, uhlí, vody, el. energie? Ne, ovlivní jen jeho spotřebu. Cenu tepla v roce 2013 a i v letošním
roce ovlivňují některé faktory, které se ani nedají předvídat. Situace na Ukrajině způsobuje kolísavou cenu plynu a jak se bude situace
s jeho dodávkou vyvíjet, neví dnes nikdo. Devalvace koruny, která způsobila, že prostě nakupujeme plyn dráž. Státem provedené zvýšení
DPH o 1% ihned navýšilo cenu plynu o milionovou hodnotu. Proto město musí i do budoucnosti investovat nemalé finanční prostředky do
zateplování bytových domů.
Město však netvoří pouze sídliště, ale i části starý Stochov, Slovanka, Honice, Čelechovice. Město vybudovalo kanalizaci
v místech, kde dosud nebyla. Bylo nutné nadále provádět opravy ulic a chodníků po této velké investiční akci. Povedla se rekonstrukce ulic
Zalavecká, V. Ulmana, J. Dundra, novou tvář dostalo okolí rybníka v Honicích a okolí Multifunkčního centra v Čelechovicích. Zde mělo zastupitelstvo města v plánu zrekonstruovat ještě ulici Konopaskou. Při vyhotovení projektu bylo zjištěno, že části ulice jsou v majetku soukromých osob. Město vyvolalo jednání s těmito vlastníky, aby rekonstrukce mohla proběhnout v příštím roce. Podobný problém se vyskytl i na
Slovance v ul. Ve vilkách, kde sice byla provedena rekonstrukce vodovodního řádu, ale rekonstrukce chodníku se musela, ze stejných, výše
uvedených důvodů, odložit. Zastupitelstvo města odsouhlasilo provedení rekonstrukce dalších ulic v součinnosti s Vodárnami Kladno, kdy
bude provedena i rekonstrukce vodovodního řádu, který je zde ve špatném stavu. Nový chodník byl vybudován v ul. M. Pujamnové, byly
opraveny silnice ve městě, vnikla nová kontejnerová stání, upraven byl vstup do staré školy u kostela a změnou prošlo i přízemí této budovy, děti získaly nový přístup k pavilonu ZŠ. Dokončuje se obnova Smetanových sadů, kde vznikne nová odpočinková zóna pro obyvatele
města apod. Přehled důležitých investičních akcí je uveden dále. Je toho hodně, co se povedlo zrealizovat, hodně toho na svoji realizaci
čeká.

Veřejné zakázky – stále často citované téma. Musím říci, že zastupitelstvo města, všichni jeho členové, vždy rozhodovali tak, aby
nebylo poškozeno město a tím i zájmy jeho občanů. Za celé čtyři roky jsem nezaznamenala od žádného zastupitele snahu nějakou zakázku
ovlivňovat, nebo postupovat v rozporu se zákonem. Veškeré akce, které město realizuje jsou zveřejňovány na profilu zadavatele, dále prostřednictvím usnesení z Rady města či Zastupitelstva města na našich webových stránkách. Každý, kdo chce, je přesně informován.
Město je zadlužováno. I tuto informaci občas slyším. Není to pravda. Proč vlastně mluvíme o zadlužování města? Úvěry si město vzalo
na vybudování 200 nových půdních vestaveb (a to již v letech 1999-2001), dále na částečné krytí nákladů na vybudování kanalizace (kdy
dotace na tuto investiční akci činila více jak 50% z ceny). Přijetí těchto úvěrů znamenalo velký posun v rozvoji města a přineslo občanům
zkvalitnění bydlení. Město v letech 2010 – 2014 nebylo zadlužováno, naopak, velmi zodpovědně bylo s finančními prostředky hospodařeno,
což dokazují výsledky finančních auditů, které jsou každoročně zveřejňovány. Na počátku roku 2010 byl stav úvěrů 105 milionů Kč, na konci
roku 2014 bude zůstatek 70 milionů Kč. Z toho je patrné, že město své závazky splácí a v žádném případě je nenavyšuje.

Dotace – město Stochov získalo, za období 2010-2014, dotace v celkové výši 69 mil. Kč. Velmi důležitou dotací, kromě dotací na investiční akce města, je dotace podporující zaměstnanost obyvatel města. Zde město získalo částku 8 milionů Kč. Je nutné dobře zvažovat, o
jakou dotaci město požádá, protože je třeba, aby nejprve město zajistilo finanční prostředky na krytí vybrané investiční akce. Po jejím dokončení může, či také nemusí, dotaci od poskytovatele obdržet.
Jak jsem již uvedla, blíží se komunální volby, proto mi dovolte poděkovat všem členům zastupitelstva města za jejich práci. Nebyli jsme
svědky žádných „politických bojů“, což je příjemné zjištění. Za sebe přeji novým zastupitelům, aby zájem města byl pro ně tím hlavním,
čemu by se měli věnovat.

Ing. Stanislava Fišerová, MPA
starostka
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VÝBĚR PROVEDENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010—2014
Rok 2010
Zateplení BD čp. 384-386 bl. 15 ul. Hornická
Zateplení BD čp. 371-373 bl. 13 ul. J. Šípka
Zateplení BD čp. 341-343 bl. 20 ul. Hornická
Zateplení BD čp. 344-346 bl. 21 ul. U stadionu
Zateplení BD čp. 338-340 bl. 25 ul. Hornická
Orientační systém města Stochov
Kolumbárium K6 - hřbitov Stochov
Skateboardové překážky - hřiště pro neregistrované
Plastová okna a žaluzie do učeben ZŠ Stochov
Oprava chodníku před 2.MŠ, chodník Slovanka
Oprava chodníku, komunikace a parkoviště
ul. Školní mezi bl. 13,14,15

Rok 2011
Zateplení BD čp. 368-370 bl. 85 ul. J. Šípka
Výměna oken BD čp.364-366 bl. 84 ul. U stadionu
Zateplení BD čp. 335-337 bl. 28 ul. Dukelská
Zateplení BD čp. 326-330 bl. 12+16 ul. Školní
Odkanalizování obce Stochov - Honice a Čelechovice
Rekonstrukce kontejnerového stání ul. Hornická
Přeložka vodovodního řadu ul. V. Ulmana
Oprava přístupových chodníků
Oprava komunikací kolem školy Slunce

Rok 2012
Rekonstrukce kaple Sv. Jana Nepomuckého
Honice
Střecha BD čp. 265-270 bl. 45 ul. Zborovská
Zateplení BD čp. 265-270 bl. 45 ul. Zborovská
Zateplení BD čp. 253-258 bl. 46 ul. 9. května
Nohejbalové a volejbalové kurty
Oprava komunikace ul. Zalavecká Čelechovice
Revitalizace návsi v Honicích
Služebna Městské policie Stochov
Dětské hřiště Třešňovka
Zabezpečovací kamerový systém Stochov
Digitalizace kina Stochov
Autobusové zastávky U Křížku Stochov
Schody z ul. V. Ulmana do ul. Za Kampeličkou
Parkoviště ul. Švermova Stochov
Zateplení 1. MŠ Stochov
Zateplení 2. MŠ Stochov
Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Stochov
Oprava komunikací V. Ulmana Honice

Částka
4 378 986 Kč
4 493 572 Kč
4 561 532 Kč
4 483 735 Kč
4 424 314 Kč
249 288 Kč
95 976 Kč
218 400 Kč
310 315 Kč
1 179 658 Kč

Zateplení BD čp. 341-343 bl. 20, ul. Hornická

2 673 762 Kč

Částka
4 380 051,00 Kč
1 064 307,00 Kč
4 103 064,00 Kč
7 223 193,00 Kč
72 317 877,00 Kč
157 498,00 Kč

Zateplení BD 335-337 bl. 28, ul. Dukelská

1 483 680,00 Kč
611 584,00 Kč
1 296 305,00 Kč

Částka
763 873,00 Kč
3 403 350,00 Kč
9 628 016,00 Kč
9 980 018,00 Kč
904 776,00 Kč
6 891 460,00 Kč
5 888 168,00 Kč
375 440,00 Kč
375 648,00 Kč
2 644 775,00 Kč
2 819 774,00 Kč
1 700 464,00 Kč
135 632,00 Kč
1 863 510,00 Kč
2 916 644,00 Kč
5 386 290,00 Kč
2 635 834,00 Kč
5 410 401,00 Kč

Nohejbalové a volejbalové kurty

Dětské hřiště Třešňovka
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VÝBĚR PROVEDENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ
ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010—2014
Rok 2013

Částka

Výměna oken ZŠ - tělocvična
Kamerový bod č. 5 náměstí U Dubu
Stochov
Dětské herní prvky vnitrobloku
ul. Švermova
Revitalizace návsi Čelechovice
Veřejné osvětlení Slovanka
Kontejnerové stání Honice
Chodník ul. Osvobození
Sportovní hala - bowling
Oprava komunikací

Rok 2014

Revitalizace návsi Čelechovice

133 865,00 Kč
442 163,00 Kč
285 699,00 Kč
931 659,00 Kč
196 744,00 Kč
100 679,00 Kč
239 102,00 Kč
337 590,00 Kč
682 316,00 Kč

Částka

Zateplení BD čp. 331-332 bl. 24
ul. Švermova
Chodník M. Pujmanové Stochov
Kontejnerové stání 9. května Stochov
Hřiště Agility Stochov
Oprava přístupových chodníků k bl. 24
Oprava přístupových chodníků k SVJ 212,
215
Smetanovy sady (probíhající akce)
Muzeum čp. 30 - vnitřní úpravy
Vnitroblok - dětské hřiště
Úprava vstupu - Zelenina čp. 265
Muzeum čp. 30 - úprava parkového stání
a vstupu, kontejnerové stání
Rekonstrukce vstupů k pavilonu
ZŠ Stochov
Revitalizace návsi Čelechovice - ul. Okružní

2 272 644,00 Kč
1 653 465,00 Kč
135 058,00 Kč
343 109,00 Kč
144 879,00 Kč

Chodník M. Pujmanové

146 193,00 Kč
2 821 221,00 Kč
615 000,00 Kč
166 586,00 Kč
97 444,00 Kč
494 404,00 Kč
577 170,00 Kč
2 493 597,00 Kč

Vnitroblok - dětské hřiště

Hřiště Agility Stochov
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Z Římskokatolické farnos2 Smečno,
při kostele Svatého Václava ve Stochově
POSVÍCENÍ
Posvícení je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz
„posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec
mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho
práce. Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako pouť –
tento název se přenesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela, a rozšířil se i na zábavní parky, které ztratily či nikdy neměly náboženskou souvislost.
Po dokončení stavby nemůže být kostel hned použit pro bohoslužby. Nejprve se musí slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej
slavnostně vyčlenit pro služby Bohu. Den předem se vše připraví, zvenku
kolem kostela se postaví dva nebo tři oltáře. Ráno se začne s modlitbou
u jednoho z nich. Světící biskup 3x obejde kostel za zpěvů a modliteb, zdi
kropí svěcenou vodou. Kostel je uzamčen a uvnitř je kněz. Pokaždé, když jde
biskup s průvodem kolem těchto dveří, zaklepe na ně berlou, pronáší řeč
a kněz uvnitř odpovídá. Potřetí na ně zaklepe berlou, udělá znamení kříže
a dveře se otevřou. Pak uvnitř světí svěcenou vodu oltář. Po vysvěcení oltáře
biskup s průvodem vyjde ven, převezme schránku s ostatky vybraného světce
- patrona kostela, znovu s nimi obejde kostel a uloží je do oltáře. Následuje
vysvěcení soch a obrazů a slavnostní první mše svatá.
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král
Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních
dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také
často používaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské posvícení
nebo hody. V některých vsích pak si poddaní slavili oboje hody - svoje původní a ještě císařské.
V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží
dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den známého data.
V roce 1918, při vzniku naší republiky, silně ožila tradice svatováclavská,
proto v některých vsích si zavedli hody svatováclavské. A je zajímavé, že se
tak stalo i v několika německých vsích v sudetském území. V dnešní době se
však stále více stává, že se vesničané sami mezi sebou dohodnou, kdy si
posvícení udělají, a tak ho mohou mít každý rok v jiném datu. (čerpáno
z cs.wikipedia.org)
Posvícení ve stochovském kostele svatého Václava budeme letos slavit
v neděli 28. září mší svatou v 10.00 hodin. Svatý Václave, vévodo české
země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.
(ze svatováclavského chorálu)

Co se nyní u nás děje:
Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle 9.30 hodin
čtvrtek- letní období 18.00
zimní období 17.00

REKONSTRUKCE VARHAN
Varhany v kostele svatého Václava na Stochově jsou z roku 1811. Jejich
stavitelem byli bratří Johann a Mathias Guthovi z Čisté u Rakovníka. Od druhé poloviny minulého století neprošly tyto varhany opravou. Jejich stav se
natolik zhoršil, že přestávaly hrát. Nejvíce jim uškodil červotoč, který dřevěné
části nástroje vážně poničil. Protože tyto varhany jsou kulturní památkou,
musela jejich opravu zajistit firma, která má oprávnění restaurovat historické
nástroje. Touto firmou je Organa Kutná Hora, která varhany převzala k renovaci. V současné době jsou stochovské varhany v dílně firmy, která postupně
pokračuje v jejich restaurování už od roku 2009. Tato oprava je velmi finančně
náročná. Na rekonstrukci se finančně podílejí farníci a přispívá také město.
Pokud by někdo chtěl finančním darem přispět na opravu, je možné vystavit
potvrzení o daru, které lze uplatnit ke snížení daňového základu u příslušného
finančního úřadu.
Kateřina Lopatová

STOCHOVSKÁ THÁLIE 2014
STOCHOVSKÁ THÁLIE
PO SEDMNÁCTÉ JE TU!
Ve dnech 22. až 26. října 2014 se Stochov opět rozžije
divadlem, odehraje se zde totiž již sedmnáctý ročník festivalu Stochovská Thálie. Každoroční svátek divadla letos
uvede pět večerních divadelních představení různých
žánrů, jednu dopolední pohádku a mnoho hereckých
osobností, a především divadelních emocí.
A jací hosté nás čekají v Domě kultury ve Stochově?
Jako každý rok jsme se snažili vybrat kvalitní inscenace,
aby měli diváci co možná nejlepší zážitky a možnost porovnání. Zahájení festivalu, ve středu 22.10., bude patřit
mohutnému přívalu energie téměř šedesáti členů rakovnického Divadelního spolku Tyl a jejich zpracování muzikálu „Šakalí léta“. Další den pak bude patřit jednomu
z největších příběhů lásky, dramatizaci románu Alexandra
Dumase mladšího „Dáma s kaméliemi“, v podání tradičních a diváky oblíbených účastníků festivalu, Divadla
A. Dvořáka z Příbrami, a se Sabinou Laurinovou v hlavní
roli. Páteční večer bude ve znamení Elišky Balzerové
a jejího hereckého koncertu, v dnes již kultovní inscenaci
„Můj báječný rozvod“, která měla premiéru již před jedenácti lety. Sobotní večer nás čeká jedna z nejslavnějších
klasických komedií, kterou je popravdě nadčasový
„Revizor“ od N. V .Gogola. Zahraje ho divadelní soubor
TY-JÁ-TR z Prahy. Právě tato inscenace, stejně jako
úvodní „Šakalí léta“ rakovnického souboru, patřila
v letošním roce mezi nejlepší v amatérském divadle. Obě
uvedené inscenace byly v programu festivalu Jiráskův
Hronov 2014. V neděli dopoledne zveme, nejen děti, na
zpracování slavné pohádky „O slunečníku, měsíčníku
a větrníku“, v provedení souboru Mladá scéna z Ústí nad
Labem. Stejně jako každým rokem je vstup na pohádku
zcela zdarma jako festivalový bonus. Závěr festivalu
obstarají, svým nezapomenutelným komediantstvím
v tom nejlepším slova smyslu, Pavel Zedníček s Janou
Paulovou, a to ve výtečné komedii „Bez předsudků“
Divadla Kalich z Prahy.
Užijte si tedy nabídku letošního programu a zavítejte
relaxovat v divadle. Věříme, že se nám podaří naservírovat našim věrným divákům příjemně strávené večery,
a že i letošní festivalový ročník bude plný silných divadelních zážitků.
Luboš Fleischmann
P.S. Informace o vstupenkách jsou k dispozici v kanceláři
DK Stochov a na telefonním čísle 312 651 355 nebo
724 929 698.
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K rozhovoru jsme si tentokrát pozvali vedoucího organizační složky Sportovní areály města Stochova
(dále jen SAMS) pana Bc. Tomáše Zajíce.
Redakce: Dobrý den, máme za sebou více než dva a půl roku fungování organizační složky SAMS, přibližte nám, co se za tu
dobu událo za změny?
Tomáš Zajíc: Dobrý den všem čtenářům. Změn ve Sportovním areálu Stochov proběhlo opravdu hodně, vyjmenuji jen pár největších.
Nový je kurt na beach volejbal, kde je možné hrát i beach tenis a beach fotbal. V ten samý čas, tedy na jaře roku 2012, proběhla rekonstrukce antukových kurtů na volejbal a nohejbal. Dále v areálu přibylo agility hřiště pro psy a ve sportovní hale došlo v roce 2013 k výměně
téměř kompletní elektroniky na bowlingu. V srpnu tohoto roku jsme nechali instalovat novou saunu do Relaxačního centra ve sportovní
hale. Letos na jaře také proběhla terénní úprava místa vedle škvárového hřiště. Ještě letos na podzim dojde k instalaci cvičících prvků
ve sportovním areálu, ale o tom více jindy.

R: Jak vlastně organizační složka SAMS funguje, co má na starosti?
TZ: Pod SAMS spadá celý sportovní areál, tedy sportovní hala, tenisové kurty s budovou, kde se nachází ubytovna, šatny a občerstvení,
dále objekt, kde má své zázemí TJ Baník Stochov, objekt vedle tribuny fotbalového hřiště atd. Na starosti máme i osm dětských hřišť
a hřiště pro neregistrované sportovce.

R: Jak velké náklady jsou pro organizační složku SAMS potřeba?
TZ: Pokusím se vám hospodaření trochu přiblížit, ať si každý udělá svůj názor. Peníze, které se dříve (před tím, než vznikla org. složka
SAMS) v uvozovkách schovávaly v rozpočtu města, jsou teď v rozpočtu SAMS. Například údržba dětských hřišť, provozní výdaje sportovním klubům atd. Samostatnou kapitolou je Sportovní hala Stochov, kterou dříve provozovaly TS Stochov, s. r. o. a byly ve ztrátě. Tady
bych se chtěl chvíli zastavit. Bývá mi často vyčítáno, že je zde moc zaměstnanců, a proto má org. složka moc velké mzdové náklady.
To není pravda. Když nebudu počítat zaměstnance v prostorách, které my nyní pronajímáme (dříve byli na výplatních páskách TS, s.r.o.),
tak jsme na tom se zaměstnanci na HPP stejně, akorát musejí obsáhnout větší penzum práce (rezervace venkovních sportovišť, příjem
plateb, ubytovna, úklid budovy na tenise, příprava a údržba hřišť…). Přes venkovní sezónu využíváme některé zaměstnance zaměstnané
přes Úřad práce kvůli úklidu venkovních ploch, kde jen doplácíme určitou část mzdy, je to tedy velice levná pracovní síla. Na DPP využíváme obsluhu v „Občerstvení“ na tenisových kurtech. Musím říci, že jelikož se kvůli úsporám snažíme většinu oprav zajišťovat vlastní silou,
je pouze jeden údržbář na HPP opravdu málo.
Největší položkou v rozpočtu jsou energie, které nás stojí ročně přes dva milióny korun. I tady jsou ve větší či menší míře schované
výdaje, které se dříve objevovaly v rozpočtu města (formou příspěvků na provoz sportovním klubům).
Jak jsem již řekl, snažíme se mnoho věcí zajišťovat vlastní silou a tím každý rok ušetříme nemalé částky. Například vytyčení kurtů
na badminton jsme malovali svépomocí v noci, aby se co nejméně narušil rozvrh sportovní haly, stojany na badminton jsme zakoupili jen
na jeden kurt, na druhý jsme ho podle koupeného vyrobili atd. Stejně tak branky na házenou a futsal (dřevěné části) připravil údržbář
SAMS. Těch věcí je opravdu mnoho.

R: Jak je to s využitím sportovišť a z čeho všeho plynou SAMS příjmy?
TZ: Příjmy můžeme rozdělit na příjmy ze sportovišť, z pronájmu nebytových prostor a z hospodářské činnosti, kam patří ubytovna
a občerstvení na tenisových kurtech.
Využívanost a tedy i příjem z beach hřiště a antukových kurtů pro volejbal a nohejbal je pro mě zklamáním. Když srovnám ceny na těchto třech kurtech s cenami například v Kladně a v Novém Strašecí, tak máme pronájem nejlevnější, ale kurty jsou nejméně využívané. Naproti tomu jsem celkem spokojený s počtem prodaných celosezónních permanentek na tenisové kurty, ale i s příjmem za hodinový pronájem tenisových kurtů, což je způsobeno i tím, že zde již třetím rokem po sobě byla na tenisovém soustředění v několika blocích skupina
hráčů z Ruska, která má na stochovských kurtech zázemí pro jejich cestování po turnajích v Evropě.
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S využitím Sportovní haly ve Stochově jsem spokojen jen částečně. V zimní sezóně je o víkendech velice hojně využívána, a to hlavně týmy
florbalu a futsalu. Vzhledem k příznivým cenám k nám pravidelně jezdí i týmy, které mají blíže jiné haly než tu stochovskou. Přes týden by
měla být hala využívána více.

R: Jaké jsou plány do budoucna?
TZ: Plánů je hodně. Zastupitelstvo města schválilo v roce 2011 studii Sportovního areálu a podle ní bychom chtěli pokračovat. Přidávat další
a další hřiště ve sportovním areálu. Určitě je také potřeba zateplit minimálně ze západní strany sportovní halu a neutěšený je stav budovy
s č.p. 490, kde máme již také představu, jak by budova měla v budoucnu vypadat. Jsme totiž, hlavně v letních měsících, dosti limitování ubytováním. Na ubytovně máme 21 lůžek, a to bohužel většinou nestačí. V srpnu ve sportovní hale proběhla tři soustředění, ale všechny tři týmy
potřebovaly větší kapacitu ubytování, takže jsme pro ně museli hledat jiné ubytování. Ne vždy se najde místo, a proto jsme museli několik
dalších zájemců bohužel odmítnout.

R: Tak ať se Vám daří tyto plány co nejdříve zrealizovat. Děkuji za rozhovor.
TZ: Také děkuji, na shledanou.

INFORMACE ZE SAMSu
Nová sauna
Vážení občané,
z důvodu havarijního stavu sauny v Relaxačním centru ve Sportovní hale ve Stochově došlo
20. srpna k výměně staré sauny za novou. Věříme, že se vám bude v nové sauně líbit. Otevírací
dobu Relaxačního centra a ceník si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
www.sportstochov.cz.

Soustředění ve Sportovní hale Stochov
Jak jsem vás již v posledním čísle měsíčníku informoval, tak byl srpen ve sportovní hale celkem perný, neboť
zde proběhla tři
soustředění florbalových týmů Black
Angels, FBK Vosy
Praha a AC Sparta Praha. Druhý jmenovaný klub je zde
v letních měsících již tradičním hostem, ale kluby Black Angels
a AC Sparta Praha zde byly na soustředění poprvé. Především
florbalisté ze Sparty přijeli v hojném počtu, celkem dorazilo 95
dětí a 10 dospělých. Všechny tři kluby si soustředění velice
pochvalovaly a projevily zájem přijet i příští rok.
Tomáš Zajíc, Sportovní areály města Stochov,
vedoucí organizační složky
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SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ
DNE 27.9. 2014
VE 20,00 HOD.
SE TAKÉ USKUTEČNÍ
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA,
A TO V SOKOLOVNĚ.
K TANCI A POSLECHU
HRAJE SKUPINA
ČERNÝ BREJLE.

Vážení spoluobčané,
Dne 25.10.2014 od 8:00 do 12:00 bude uskutečněn v areálu Technických služeb
Stochov, s.r.o. v Honicích sběr nebezpečného odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří: syntetické barvy, laky, syntetická ředidla , mořidla,
autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, louhy,
lepidla, pryskyřice, těkavé látky, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Děkujeme vám, že třídíte odpad.
Ing. Ivana Dvořáková
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VODÁRNA FEST OPEN AIR 2014
Jak už je zavedeným zvykem, i letos se rozezněla ve
stochovském Bikers Baru Vodárna metalová hudba na
celý prázdninový den. Stochovská hardcore-metalová
kapela E.O.S. uspořádala již desátý ročník Vodárna
Fest Open Air a fanoušky metalu, roku i punku neodradilo ani špatné počasí, které bylo letos poprvé.
Novinkou této akce, která proběhla 16. srpna, byl
také moderátor Jiří Štraub, který uvádí hudební pořady na TV Rebel. „Už dříve jsme o moderátorovi přemýšleli, ale z finančních důvodů jsme nápad neuskutečnili. Letos se hodně zviditelnil stochovský rodák Jiří
Štraub, tak jsme ho oslovili, a on souhlasil,“ uvedl organizátor a člen kapely E.O.S. Jiří Hudec. (viz foto).
Hudební festival odstartovala ve dvě hodiny kapela
Avoid z Nového Strašecí. Místní kapela E.O.S. hrála
až ve večerních hodinách a na jubilejní desátý ročník přizvala svého bývalého člena Milana Zajíce, který se účastnil nahrávání
jejich druhého CD. Navzdory deštivému počasí byla akce podle organizátorů úspěšná, festivalu se zúčastnilo více než dvě stě
lidí.

Hodnocení letního dětského tábora „ŠAMANI 2014“
Tento rok se konal již 12. ročník letního dětského tábora „ŠAMANI“, který se tradičně uskutečnil v překrásné přírodě Českomoravské vrchoviny nedaleko obce Kletečná u Humpolce. Tábor je umístěn v blízkosti tří přehradních nádrží uprostřed lesů. Námětem letošní celotáborové hry byla HRA O TRŮNY, která se inspirovala úvodní částí fantasy eposu odehrávajícího se ve světě
temného středověku. Po příjezdu bylo více než 160 dětí rozděleno na středověké rody, které mezi sebou v celotáborové hře
bojovaly. Každý den si děti mohly dle své momentální nálady vybrat hry, které byly zaměřeny na pohybové, manuální či intelektové aktivity. Za všechny činnosti byly děti během celého tábora hodnoceny. Výsledkem jejich snažení bylo závěrečné předání cen
v podobě sladkostí, táborových triček
či věcných předmětů. V příštím roce
se mohou děti těšit na celotáborovou hru,
která se ponese v duchu Harryho
Pottera. Více informací o našem táboře
najdete na webových stránkách
www.samani.name.
Velké poděkování patří kolektivu vedoucích, který se dětem věnoval opravdu
nadstandardně. Poděkování zaslouží
sponzoři i rodiče za svůj vstřícný přístup.
Za celý kolektiv děkuje vedoucí dětského
tábora Mgr. Petr Paták.
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ROZHOVOR SE STOCHOVSKÝM OBČANEM
Štěpán Kánský (19)
Když si absolvent Sportovního gymnázia v Kladně Štěpán
Kánský pořídil před třemi lety psa, netušil, že svůj volný čas
bude trávit především na cvičišti. S křížencem pitbula Maxem
začal trénovat sportovní kynologii a na svém kontě mají zatím
zkoušku ze stopy a poslušnosti.
Jak jste se ke sportovní kynologii dostal?
Když jsem si pořídil křížence pitbula, bylo jasné, že ho musím
vycvičit. Začali jsme proto trénovat povely a jezdili na cvičiště do
Nového Strašecí. Mě i Maxe to opravdu bavilo, tak jsem se rozhodl, že si uděláme zkoušky a začneme závodit. Ale stále jsme ve
sportovní kynologii oba nováčci.
Kdy jste byli na prvních zkouškách?
Když byl Maxovi rok, složili jsme první základní zkoušky. Zatím
zvládá Max poslušnost a stopu, chystáme se na zkoušky z obrany.
A jak často cvičíte?
Ze začátku dvakrát týdně, později každý den. Letos jsme měli
kvůli mé maturitě pauzu, ale od července opět jezdíme na cvičiště,
trénujeme teď i ve Pcherách.

Ale i tak si musí pes povely opakovat, takže když
není tolik času, trénujeme i před domem. Navíc nastupuji na Vysokou školu ekonomickou do Prahy, takže
s výcvikem budu muset polevit.
Jezdíte i na závody. Jaké jsou vaše úspěchy?
Loni jsme byli třetí v okresní lize v kategorii zkouška
základní dovednosti. Několik předních příček jsme
obsadili také na soutěžích v Novém Strašecí, Pcherách nebo ve Slaném.
Máte s Maxem nějaký cíl, co se sportovní kynologie týče?
Určitě, dokud nás to oba baví, chci i nadále cvičit.
Zatím jsem na základní úrovni, ale chtěl bych složit
nejvyšší kynologické zkoušky mezinárodního řádu.
A co je podle Vás při trénování nejdůležitější?
Aby to bavilo psa i jeho majitele. Pro mě jsou ale důležité i soutěže. Každý koníček by měl být podložený
úspěchem, abych měl důkaz, že to děláme dobře.
Děkuji za rozhovor G. Krejčová

Nohejbal Stochov
pořádá v sobotu 27.9. 2014
od 8.30 hod.

Posvícenský turnaj trojic
startovné 360 Kč/tým
občerstvení, sprchy zajištěny
2x kurty povrch antuka
(boty na antuku nutné)
kontakt: ludvor@seznam.cz

tel:604192056
Foto: G. Krejčová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu Stochov, paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a paní Janě Suprunové za milé přání a dárek k mým
75. narozeninám.
Jiří Benák
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a paní Suprunové za blahopřání k mým narozeninám.
Vlasta Benáková
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání a p. Jitce Klucové z Komise pro mládež a seniory za gratulaci a balíček k narozeninám.
Jaroslav Hnízdil
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a MÚ Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Věra Neužilová
Děkuji Městskému úřadu Stochov a paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové za blahopřání k mým narozeninám.
Bohuslava Tůmová

VZPOMÍNKA
Dne 26.9. 2012 nás navždy opustil pan Miroslav Krejčí. Stále vzpomínají rodina a přátelé.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA STOCHOV

1
Vážení občané, obyvatelé Stochova, Honic, Čelechovic a Slovanky
Volby do městského zastupitelstva, které budou 10. a 11. října 2014, zahájí období dalších čtyř let rozvoje našeho města. Od roku 1990
jste zažili již šest volebních období, a tak máte možnost i srovnávat. Můžete si vybrat tu stranu, tu kandidátku nebo ty osoby, které se podle
vašeho názoru o něco dobrého pro město, tedy pro vás, zasloužili.
Komunální volby jsou hlavně o lidech. A my jsme přesvědčeni, že jsme skupinou těch lidí, kteří nápady mají a jsou schopni je také po
diskuzi s vámi zrealizovat. Budeme vždy jednat promyšleně a s cílem dosáhnout dobrého rozhodnutí s dlouhodobou perspektivou. Naše
dveře pro vás zůstanou vždy otevřené. Pro práci zastupitelů města Stochov jsme vybaveni svými osobními zkušenostmi z podnikání, z boje
proti kriminalitě, z veřejné správy, z řízení firem nebo z vedení dětí a mládeže ve školách a sportovních oddílech. Mnozí z nás jsou
v současném zastupitelstvu nebo se jako zastupitelé podíleli na bouřlivém rozvoji města v letech 1994 - 2006, kdy se úspěšně získalo velké
množství peněz z fondů. Mohli jste se přesvědčit, že jsme tehdy své plány naplnili a že volby pro nás nekončí předvolebními sliby.
Klademe důraz především na následující oblasti: bezpečnost a boj proti vandalismu, rozvoj školství s podporou kultury a sportu, informovanost a otevřený vztah úřadu k občanům, snižování nákladů na bydlení včetně zateplování domů, pravidelná údržba komunikací a zeleně.
Samozřejmostí opět bude efektivní hospodaření města s nahrazením peněz z rozpočtu města prostředky z dotací místních i EU.
Obracíme se na vás s přáním, abyste si udělali čas a seznámili se s našimi kandidáty, s jejich názory a s jejich návrhy shrnutými v našem
programu, ať už přes naše internetové stránky (www.prostochov.cz), doručené letáky nebo osobní setkání na pořádaných besedách.
Budeme rádi, když se pak na základě vašeho poznání a zkušeností rozhodnete podpořit právě nás.
Pro rozvoj Stochova

Občanská demokratická strana a nezávislí - Stochov
Vážení občané města Stochova, Honic, Čelechovic a Slovanky,
po čtyřech letech se budou 10. a 11. října 2014 konat komunální volby do zastupitelstva města. Nově zvolené zastupitelstvo bude vést
naše město v dalších čtyřech letech. Jsme rádi, že se o vaši přízeň můžeme ucházet i v letošních komunálních volbách. Jak jistě víte,
celá Občanská demokratická strana prochází velkou obměnou. I v našem stochovském sdružení došlo také k odchodům a zbylo pár
jedinců, kteří věří v poctivou pravicovou politiku.
Na kandidátní listinu jsme vybírali pečlivě tak, abychom měli zastoupení co možná nejširšího spektra povolání a profesí (učitelé, živnostníci, manažeři i dělníci), a tak mohli v případě vaší podpory co nejlépe spravovat naše město. Nikomu z kandidátní listiny nebyl
a není život ve městě lhostejný, všichni kandidáti jsou připraveni udělat vše pro spokojenost stochovských občanů.
Nabízíme vám průhlednou komunální politiku s vstřícnými politiky a úředníky. Odmítáme klientelismus, chceme podporovat občanské
aktivity tak, aby si co největší počet občanů podílel na plnohodnotném životě v našem městě. Zaměříme se i na kvalitu čistoty ve městě.
Vytvoříme fungující koncepční záměry bytové politiky, které budou pozitivně ovlivňovat život v našem městě. Velký důraz budeme klást
na bezpečnost a pořádek v celém katastru našeho města. Budeme aktivně využívat dostupných dotačních titulů, zvláště z programů
Evropské unie, které pomohou zajistit rozvoj města.
Přemýšlejte o tom, komu při komunálních volbách dáte svůj hlas. Naše strana je dobrá volba.

Roman Klusák

Mgr. Petr Paták

Mgr. Radek Vlasák

Miloslava Bömová

Přejeme si, aby naše město Stochov bylo MĚSTO PLNÉ ŽIVOTA A SLUŠNÝCH LIDÍ BEZ ZÁVISTI.

Mgr.Věra Scheirichová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Přehled výdajů na údržbu bytových domů v majetku Města Stochov 2010 – 2014
Vážení občané,
jelikož je čtyřleté volební období téměř za námi, dovolte mi podat vám přehled některých
vykonaných důležitých akcí a prací za toto uplynulé volební období. Pokud nás i v dalších
letech poctíte opět svoji důvěrou, chtěli bychom i nadále vracet peníze zpět do domů,
ve kterých bydlíte.
Do konce kalendářního roku budou výdaje (za období 2010 – 2014) na údržbu
bytových domů v majetku města dosahovat částky 91 228 000 Kč.

Co všechno tyto výdaje v sobě zahrnují?
1. Zateplení domů - bl. 28, 12+16, 85, 45, 46 a 24, do konce roku je předpoklad dalších domů
zhruba za částku 24,5 mil. Kč v celkové částce
62 001 550 Kč
2. Výměny oken - bl. 85,84,83, 74,6,45,75,76, H,A,B,C,D,E,F,G,99,39 částka

6 332 814 Kč

3. Výměna, oprava střech - výměna stř. bl. 45,oprava terasy bl. 39, aj, částka

5 284 924 Kč

4. Instalatérské práce – opravy ÚT, výměny ležatých rozvodů, stoupacích, aj.

3 898 333 Kč

5. Ostatní význ. investice – přístřešek popelnice bl.20, byty 2+kk, bl.14, 83, aj.

1 270 272 Kč

6. Opravy elektro – opravy a revize elek. rozvodů, vč. společ. prost. domů

1 303 548 Kč

7. Opravy a výměny vnitřního vybavení bytů – (materiál, vany, wc, aj.)

1 315 451 Kč

8. Poměrová měřidla v bytech - opravy měřidel a výměna stávajícího TRASCA

1 816 806 Kč

9. Příspěvky na rekonstrukce bytů – lidem poskytnuty finanční příspěvky za

2 631 866 Kč

10. Ostatní opravy – výtahy, STA, zákonné revize, drobné zednické práce, aj.

3 167 158 Kč

11. Nakupované služby – deratizace, proplachy kanaliz., plošina , aj .

1 536 041 Kč

12. Malování společných prostor, poštovní schránky

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz

Foto: Lenka Suchá

669 237 Kč

Nemohu samozřejmě uvádět do tohoto výčtu informací všechny vykonané práce, ale zde můžete získat
náhled, kam se peníze, za toto volební období, investují, byly investovány.
Mgr. Miloslava Becherová, místostarostka

