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Vítání občánků
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Pátek 1.2.2013
KATAPULT 2013
Velký sál DK
od 19,30 hod.
vstupné 260,260,-Kč
GALERIE 90 - LETÝCH
Paní starostka společně se zástupkyní Komise pro mládež a seniory p. Janou Suprunovou
navštívily u příležitosti 90. narozenin pana
Václava Rubeše, které oslavil dne 12.12. 2012,
viz foto.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS
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Schválený rozpočet r. 2013

Výdaje

Položka

rozpočet
tis.
Školství
6734
Školství - příspěvková organizace
6734
Zdravotnictví
30
Protidrogová prevence
30
Kultura
4746
Kino
2838
Knihovna
976
Kulturní fond
367
Evropské dny hudby
300
Multifunkční centrum Čelechovice
125
Fond pro mládež a seniory
100
Kronika
40
Vnitřní správa
16119
Zastupitelstvo
650
Správa MěÚ
15469
Práce a sociální věci
2342
Dům s pečovatelskou službou
942
Fond sociální - město
100
Výdaje na politiku zaměstnanosti
1300
Místní hospodářství
11000
Nebytové prostory
5500
Sportovní areály města Stochova
5100
Vratka za PV - neodbydlené nájemné
400
Byty
73560
Správa bytů
73560
Bezpečnost a čistota města( komun.služby)
16355
Údržba města celkem
9035
Odpadové hospodářství
3500
Bezpečnost města
3820
Všeobecná pokladní správa
7020
Příspěvky na sport a kulturu
600
Příspěvky - fond starosty
90
Požární zbrojnice
30
Příspěvek na opravu varhan
80
DPPO-obce
4500
Daně z převodu majetku, ostatní finanční výdaje
1000
Příspěvek na novou bytovou jednotku
120
Mezinárodní výměna
300
Audit,příspěvek svazu měst a obcí
200
Nákup pozemků
100
Stavebnictví
9819
Projekty
500
Komunikace
3500
Obnova přírod. lokalit-okolí multifunkce Čelechovice
500
Stavební údržba - město
500
Sportoviště
500
Dopravní značení
50
Muzeum
500
Investiční rezerva

3769

Ostatní výdaje ze ZBÚ

8404

Splátky úvěrů

6804

Úhrada úroků z úvěru

1600

Město celkem

156129

Schválený rozpočet r. 2013

Příjmy

Položka

rozpočet
tis.
52780
Třída 1 - daňové příjmy
43000
Daně - celkem
4500
Daň z příjmu práv.osob - obce
260
Správní poplatky
220
Poplatek ze psů
100
Poplatek za užívání veřej.prostranství.
700
Poplatky za výherní automaty
1100
Daň z nemovitosti
2900
Poplatek za komunální odpad
98069
Třída 2 - nedaňové příjmy
1248
Kultura
1200
Kino
48
Knihovna
125
Sociální služby
125
Dům s pečovatelskou službou
94600
Místní hospodářství
2600
Nebytové prostory - nájem
4900
Nebytové prostory - služby
2850
Sportovní areály města Stochova
81200
Správa bytů
3050
Úhrada starých dluhů
1030
Příjmy z pronájmu majetku
50
Technické služby
700
Tepelné hospodářství
50
Příjem z pronájmu pozemků
130
Pronájem kabelové televize
100
Příjem z věcného břemene
346
Příjmy z úr.a realizace fin.majet.
150
Příjmy z úroků
196
Příjmy z podílu na zisku a dividend
50
Přijaté sankční platby
50
Pokuty
670
Příjmy z prodeje nekap.majetku
150
Nahodilé příjmy,xerox,hlášení,ostat.
120
Ostatní neinvestiční příspěvky a náhrady
100
Příjem za reklamu
300
Příjem za služby svoz odpadu
300
Třída 3 - kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje nemovitostí
100
Příjmy z prodeje pozemků
200
příjem z prodeje inženýrských sítí
4980
Třída 4 - přijaté dotace
Neinvestiční dotace od obce- výkon
180
Městské policie
Státní dotace - na státní správu a škol4000
ství
Dotace na sociální služby
800
Dotace na politiku zaměstnanosti
0
Třída 8 - financování
Město celkem

156129

ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
„VOZEMBOUCH
jest
podle starých tradic vysoká
hůl všelijakými zvonečky,
plíšky, bubínky, tamburínami
a jinými chřestítky ozdobená.
Nutno ji též veselými barvami, látkami a stuhami opentliti, protože povede MASOPUSTNÍ
PRŮVOD
tím,
že bude zvesela v rytmu tanečním VO-ZEM-BOUCHATI.“
Aby i ve Stochově tento HUDEBNÍ NÁSTROJ zdomácněl,
vyhlašujeme SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ o nejkrásnější doma vyrobený vozembouch.
Soutěžní exponáty přineste do MASOPUSTNÍHO
PRŮVODU, který bude vycházet od Základní školy Stochov
v pátek 8. února 2013 odpoledne.
Večer bude následovat MASOPUSTNÍ TANCOVAČKA
pro dospělé ve foyeru kina. Proběhne dražba nevěsty
a poprava masopustního kohouta. Masky vstup zdarma.
Mgr. Kamila Barochová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří zajistili Vánoční koncert v kostele sv. Václava ve Stochově, především manželům Barochovým. Děkuji také
všem účinkujícím za krásný kulturní zážitek.
Ing. Stanislava Fišerová, MPA
Děkujeme MO ČČK p. Bradáčové a paní Aubrechtové, za MO
KSČM panu Hessovi, za velmi zdařilé odpoledne pro seniory
v našem městě v předvánoční době. Škoda, že nevlídné počasí
znemožnilo účast na této akci, která bude mít do dalšího období
ohlas a určitě i zájem ji znovu uskutečnit. Velký dík zaměstnancům kulturního zařízení města, kteří se o nás vzorně starali. Hudba pana Vachtla určitě každého nadchla.
Senioři Stochova
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému
úřadu Stochov za blahopřání k narozeninám.
L. Darovec
Děkujeme MěÚ Stochov za pozvání na koncert Václava Hybše
a jeho sólistů. Byl to překrásný předvánoční večer.
Manželé Krobovi

VZPOMÍNKA
Dne 3. ledna 2013 uplynul
rok, co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek pan Josef
Neděla. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami
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Základní škola, Základní umělecká
škola a Mateřská škola, Stochov
ZÁPI S
do 1. tříd Základní školy Stochov
se koná v pátek 25. ledna 2013
od 14.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu
26. ledna 2013 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
Rodiče předloží rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz.
Zápis se týká dětí narozených v době
od 1.9. do 31.12. 2006 a od 1.1.
do 31.8. 2007.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO
STOCHOV
1/2013 bylo vydáno ve Stochově dne 9.1. 2013.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398.
Vydavatel: Město Stochov, J. Šípka 486,
273 03 Stochov, IČO: 234923.
Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem
kulturního či sportovního spolku nebo jiné organizace? Využijte
prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy
a připomínky. Děkujeme.
Redakční rada: Daniela Lišková tel.: 312 651 243
email:stochov@stochov.cz,
Jan Houžvic tel.: 731 060 115 e-mail:
jahou@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277 e-mail:
sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch
tel.: 312 651 355 e-mail: kultura@stochov.cz.
Odpovědná redaktorka Bc. 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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ZASTUPITELSTVO A RADA MĚSTA

Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Stochov, které se
sešlo dne 28. listopadu 2012
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
* zprávy z jednání Rady města za období mezi 15. a 16. řádným zasedáním
Zastupitelstva města;
* stanovisko Ministerstva vnitra ČR a spol. Glatzova & Co., s.r.o., Praha, týkající se posouzení rozhodnutí Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Stochov.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* doplnění usnesení ze Zastupitelstva města dne 18.6. 2012, týkající se investičních akcí 2012 s použitím rezervního fondu;
* výhled rozpočtového hospodaření města za období 2012 – 2014;
* nabytí do vlastnictví města parcely p.č. 114/2 o celkové výměře 15m2, k.ú.
Honice, která je dosud ve vlastnictví České republiky;
* za člena Kontrolního výboru města pana Františka Jenšíka, Stochov,
a to s platností od 1.12. 2012.
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje:
* poskytování rozšířených podkladů pro zastupitele města týkající se prodeje
nemovitostí (geometrické plány), a to z důvodu, že všechny tyto materiály jsou
na webových stránkách města i na úřední desce města.
Usnesení ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva města Stochov, které se
sešlo dne 17. prosince 2012
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
* zprávy z jednání Rady města za období mezi 16. a 17. řádným zasedáním
Zastupitelstva města;
* zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2012 bez připomínek;
* popis činnosti Finančního výboru města Stochov;
* připomínky k zápisu z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* prodej p.p.č. 254/122 o celkové výměře 35m2, k.ú. Honice, za cenu
125,-Kč/m2 tj. celkem 4375,-Kč do majetku panu Pavlu Humlovi, Stochov.
Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu pro
oddělení uvedené části parcely;
* úpravy rozpočtu města II. pro rok 2012 na straně příjmů i výdajů. Navýšení
činí 3.796 tis. Kč., konečná výše na straně příjmů i výdajů je 208.014 tis. Kč;
* rozpočet města pro rok 2013 na straně příjmů i výdajů ve výši 156.129 tis.
Kč;
* plán činnosti Finančního výboru na rok 2013;
* plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2013.
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje:
* požadavek Kontrolního výboru na zrušení usnesení Zastupitelstva města ze
dne18.6. 2012, čl. III. bod 9, týkající se rozšíření plánu činnosti Kontrolního
výboru pro rok 2012 o kontrolu výběrových řízení s tím, že kontrola investiční
akce „Odkanalizování obce Stochov Honice – Čelechovice bude provedena do
11. ledna 2013.
Nejdůležitější body ze zasedání Rady města od 19. 11. do 10. 12. 2012
Rada města po projednání odsouhlasila:
* v souvislosti se zrušením dotačních titulů na stavební akce při budování
sociálních bytů, dále v souvislosti se změnou v bytové politice města Stochov
(rekonstrukce bytů 2+1 na 2 byty 1+KK) a zároveň s ohledem na zvýšené
náklady podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (§ 13), o ukončení nedokončených investic na suterénní byty v blocích A, C, F, G a H, a to odpisem
z účetnictví města;
* provedení napojení nového bytu v čp. 374, Stochov, (přebudování bytu 2+1
na 2x 1+KK), na kabelové rozvody KT od společnosti Kabelová televize CZ,
s.r.o., Praha, za částku 4.155,- Kč bez DPH;
* revokaci usnesení č. 569/12 ze 41. zasedání Rady města ze dne
9. 7. 2012, týkající se umístění madla na budovu čp. 486, a to z technických
důvodů;
* odstranění zapuštěného bazénu umístěného v areálu tenisových kurtů SAMS,
z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků tenisových kurtů;
* ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov prominutí nájmu Výstavní síně Stochov, ve dnech
17. – 19. 12. 2012, za účelem prodejní prezentace výrobků žáků Základní školy Stochov a zároveň vyslovila souhlas s účastí žáků na vánočních trzích, kde budou prezentovat své výrobky;
* prominutí nájmu Šachovému oddílu Stochov za pronájem prostor malého
sálu v DK Stochov za měsíc listopad a prosinec 2012;

* úhradu faktury ve výši 1.500,- Kč společnosti Prevence
ve škole, a.s., Nové Strašecí, za přednášku „Prevence rizikového chování“;
* finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč z fondu starostky
města Českému červenému kříži Stochov na akci pod názvem
„Předvánoční posezení s přáteli při hudbě“, která se uskuteční
dne 15. 12. 2012 v předsálí DK ve Stochově;
* neinvestiční náklady na 1 dojíždějícího žáka na 1 měsíc
za období 09-12/2012 ve výši 450,- Kč/1 měsíc/1 žák;
* rozšíření vybavení Fitnes centra ve Sportovní hale Stochov
nákupem běžeckého pásu s tím, že nákup bude proveden dle
finančních možností města;
* poskytnutí příspěvku Svazu tělesně postižených ČR, o. s.,
MO Stochov, na dopravu pro seniory z Města Stochov
na zájezd do Drážďan, který se uskuteční dne 12. 12. 2012,
ve výši 4.000,- Kč z fondu starostky města;
* Občanskému sdružení Kamarádi Stochov, prominutí
nájmu z pronájmu foye DK Stochov, za účelem pořádání
Pexesiády, která se konala dne 24. listopadu 2012;
* úpravu rozpočtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, na stránce příjmové i výdajové v částce 174.000,- Kč. Úpravy rozpočtu budou
zapracovány nejpozději v měsíci prosinci 2012 do účetnictví
příspěvkové organizace;
* zprávu finančního odboru o provedené mimořádné inventarizaci majetku a závazků k 31. 10. 2012 ve Sportovních areálech města Stochov, občerstvení v areálu tenisových kurtů –
sklad zboží s tím, že odsouhlasila odpis zboží po uplynulé
záruční době spotřeby, v celkové částce 1.757,- Kč vč. DPH;
* použití druhé splátky na úpravu travnatého hřiště ve Sportovních areálech města Stochov na opravu garážových vrat
v objektu čp. 490. Oprava bude provedena v roce 2013;
* uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Stochov, jako budoucím povinným a RWE GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem, jako budoucím, oprávněným, na uložení plynárenského zařízení do pozemku města p. č. 62/1 v k. ú. Stochov. Úhrada za uložení sítí je ve výši 47.500,- Kč bez DPH;
* vyhlášení záměru na odprodej pozemků p. p. č. 419/1,
419/2, v k. ú. za cenu dle cenové mapy Města Stochov;
* provedení ošetření stromů na návsi v Honicích od společnosti Živa, Ing. Aleš Novák, Malé Kyšice, za částku 25.560,Kč vč. DPH;
Rada města po projednání vybrala:
* na pronájem NP v 1. patře čp. 261/10 na Mírovém náměstí
ve Stochově (bl. 39), pana Vladimíra Krupinského, Stochov;
* na pronájem NP v přízemí čp. 261/14 na Mírovém náměstí
ve Stochově – „Nebíčko“ pana Radka Mrštinu, Smečno;
* na pronájem NP - garáž čp. 229, ul. Hornická (bl. 6),
ve Stochově, pana Petra Pondělíčka, Nové Strašecí;
* na základě předložených cenových nabídek na servisní
zabezpečení vybraných bezpečnostních objektů v majetku
města Stochov užívaných Městskou policií Stochov a provádění jejich pravidelných kontrol, společnost Jirků A-Z, s.r.o.,
Kladno;
* na pronájem nebytového prostoru - garáž čp. 235, ul. Hornická (bl. 41), ve Stochově, Družstvo Jednota Kladno, nám.
st. Pavla 42.
Rada města po projednání vzala na vědomí:
* usnesení ze zasedání kontrolního výboru ze dne 3.12. 2012,
týkající se zrušení usnesení Zastupitelstva města ze dne
18. 6. 2012 III, bod 9 – rozšíření plánu činnosti kontrolního
výboru pro rok 2012 o kontrolu výběrových řízení.
Rada města po projednání neodsouhlasila:
* nabídku společnosti ARBOR servis, s.r.o., Sokolov,
na prezentaci města ve velké encyklopedii měst a obci ČR.
Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení rady
města a zastupitelstva města jsou kromě úřední desky úřadu
k dispozici na webových stránkách města www.stochov.cz.
Připravil HoJ.

NAŠE

Kulturní zařízení
S T O C Hměsta
OV
Stochov – DŮM KULTURY
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MĚSTO

J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ
NA LEDEN 2013

Pátek 4.1. ROCKOVÁ NOVOROČNÍ PARTY
Zahrají QR BAND Rakovník a ROCK REVIVAL BAND
To nejlepší z rockové hudby 60 – 90 let ve čtyřhodinovém rockovém maratonu! Stolová úprava, tanec, občerstvení a rock!
Foyer DK
od 20:00 hodin
vstupné: 99,Čtvrtek 17.1. MICHAEL JANÍK A SIMONA KLÍMOVÁ
Koncert semaforské legendy M. Janíka s hostem – vynikající
folkovou písničkářkou Simonou Klímovou – koncert pro všechny!
Foyer DK
od 19:00 hodin
vstupné: 140,Středa 23.1. HALINA PAWLOVSKÁ – ONE WOMEN
SHOW. Nový pořad Haliny Pawlovské – Strašná nádhera je o
tom, jak těžké je udržet si formu, když jsi mimo normu! Komediální příběhy o manželství, milencích, jídle a showbyznysu.
Velký sál DK * od 19:00 hodin * zvýhodněné novoroční vstupné 150,-! V den představení 220,-. TIP MĚSÍCE!

PŘIPRAVUJEME:
1. ÚNORA - KATAPULT – Olda je 50 let na scéně! Výroční
koncert – PREMIÉRA – a jako vždy po koncertě podpisovka,
odlies disko a vše co ve Stochově k tomuto koncertu patří.
Velký sál DK v 19:30. Vstupné již v předprodeji – 260,-

PROGRAM NOVÉHO DIGITÁLNÍHO KINA
STOCHOV NA MĚSÍC LEDEN 2013
Neděle 6. 1. v 17,00 hod. *RAUBÍŘ RALF
Premiéra amerického animovaného filmu o padouchovi, který
vezme osud do svých obřích rukou, aby dokázal, že i on může být
hrdinou.
Vstupné: 80 Kč * 100 min. * Česky mluveno* Mládeži přístupno
Pondělí 7. 1. v 19,00 hod. *SINISTER*
Premiéra amerického hororu. Autor detektivních románů pátrá
po vrahovi, který zkříží cestu jemu a celé jeho rodině …
Vstupné: 80 Kč * 110 min.* České titulky * Mládeži nepřístupno
Středa 9. 1. v 19,00 hod.* BÍDNÍCI*
Premiéra amerického muzikálu podle slavného románu V. Huga.
Neopakovatelný příběh z francouzské revoluce v hudební podobě.
Vstupné: 100 Kč * 152 min.* České titulky * Mládeži přístupno
Pondělí 14. 1. v 19,00 hod. *JACK REACHER: POSLEDNÍ
VÝSTŘEL*
Premiéra amerického thrilleru o bývalém vojenském vyšetřovateli, který se objevuje jen když je spravedlnost slepá …
Vstupné: 100 Kč * 130 min.* České titulky * Mládeži nepřístupno
Středa 16.1. v 17,00 hod. *KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM*
Premiéra české animované komedie o prostořeké koze, která pomáhá vrátit unesené rodiče z pekla v pohádkovém království.
Vstupné: 80 Kč * 82 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno
Neděle 20. 1. v 17,00 hod.
*SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2*
Premiéra belgického animovaného filmu je volným pokračováním
úspěšného snímku o dvou nerozlučných želvích kamarádech.
Vstupné: 80 Kč * 93 min.* Česky mluveno * Mládeži přístupno

2. ÚNORA – PLES MĚSTA STOCHOV – Hraje skupina
Fragment band. Host – Michal David Revival. Moderuje
Kamila Barochová. Bohatá tombola.
Sokolovna Stochov od 20:00 hodin.
20. ÚNORA – KOMICI NA JEDNIČKU – Miloš Knor,
Ruda z Ostravy a další v pořadu který vás dostane!
Velký sál v 19:00. Vstupné 200,Mnoho úspěchů v novém roce 2013 vám přejí
zaměstnanci Domu kultury Stochov.
Předprodej: Cestovní agentura Sunrise, Váňova 576,
Kladno, naproti obchodního domu Otto. Tel. 312 249 300,
Vstupenky možno též zakoupit v Tabáku U Marie, Mírové
nám. Stochov, tel. 736 759 885, nebo
v prodejně
Papír – hračky, Komenského nám. N. Strašecí, tel.:
603 313 480.
Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov.cz; www.tyrš.cz;
www.hauser.cz; www.divadla.cz;
www.kamelot.cz; www.divadloluna.cz
Úterý 22. 1. v 19,00 hod.
*FRANKENWEENIE : DOMÁCÍ MAZLÍČEK*
Premiéra amerického černobílého animovaného filmu je
dojemným příběhem chlapce a jeho psa o znovuzrození domácího mazlíčka.
Vstupné: 100 Kč * 87 min.* České titulky * Mládeži přístupno
Pondělí 28. 1. 19,00 hod. *CARMEN*
Premiéra českého muzikálu v režii F.A. Brabce. Slavná divadelní podoba přenesená na filmové plátno. V hlavní roli
Lucie Bílá.
Vstupné: 120 Kč * 126 min. Česky mluveno * Mládeži přístupno
Středa 30. 1. v 17,00 hod. *SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK*
Premiéra španělského animovaného filmu o vzácné bílé
gorilce, která chce být jako ostatní a stát se obyčejnou
gorilou …
Vstupné: 100 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Hrajeme v uvedené dny a hodiny.
Všechny filmy jsou uváděny ve 2D.
Program našeho kina najdete na internetové
adrese: www.kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově: www.stochov.cz

REKLAMY - INZERÁTY

Stránka 6

NOVĚ OTEVŘENO
Rybářské potřeby BM
ul. Osvobození 61,
Stochov
Otevřeno denně od 9:00 – 17:00
Kontakt: 777625079, 777533750
!!! STŘECHY!!!

T.J. SOKOL
KAČICE
OZNAMUJE,
ŽE DNE
13.1. 2013
OD 14,00 HOD.
SE USKUTEČNÍ OPĚT
PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
S HUDBOU
V SOKOLOVNĚ
V KAČICI.

VLADIMÍR SKOŘEPA

ZUMBA S JANOU
TĚLOCVIČNA
SO UČILIŠTĚ STOCHOV
KAŽDOU STŘEDU
OD 18.30-19.30
info:www.bozibazarek.cz
(http://www.bozibazarek.cz)
FC: zumba s janou
hod./60kč, pro učně 40kč,
tel.: 777 756 766

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

Tel.: 603 109 219,
605 858 983
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme





Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
 Regulace ekvitermní, prostorové domácí telefony
a videotelefony
 Zabezpečovací systémy
objektů
 Revize

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail:bekivo@volny.cz

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně
lakování
Auto-elektrika – prodej
baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis
pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)

VEČER PRO STOCHOVSKÉ SENIORY
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Večer pro stochovské seniory s koncertem
orchestru Václava Hybše
Město Stochov v tento předvánoční čas nezapomíná na své
dříve narozené spoluobčany a jak se stalo již mnohaletou
tradicí, byl pro stochovské seniory 7. prosince 2012 připraven
vánoční koncert. Tentokrát orchestru Václava Hybše.
Ve foyeru Domu kultury bylo pro letošní rekordní návštěvu
198 občanů připraveno malé pohoštění. Obsluhy se ujaly
členky komise pro mládež a seniory, také paní starostka města
Ing. Stanislava Fišerová, MPA. I přes tuto velkou návštěvnost
vše proběhlo bez organizačních potíží a dobře naladění
návštěvníci si od 18:00 hodin pak mohli vychutnat skutečně
špičkový koncert legendárního orchestru, na kterém zazněly

jak melodie vánoční, tak muzikálové a písničkové evergreeny.
Zazpívat přijeli Pavla Břínková, Veronika Savincová,
Veronika Vítová, Otto Weis a Karel Korsa. Tato akce měla
velký ohlas a můžeme, soudě podle spokojeného publika, říci,
že se tento pořad skutečně líbil.
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

Vážení nájemníci,
dovolte, abych vám v prvním příspěvku v tomto kalendářním roce popřál
mnoho úspěchů ve vaší práci a osobním životě.
Začátek
nového kalendářního roku je vhodnou příležitostí
k bilancování předešlého období, proto bych i já rád stručně zhodnotil
uplynulý rok z pohledu výrobce a dodavatele tepla.
Kalendářní rok 2012 byl co do nároků na výrobu tepla rokem průměrným. Díky technologickým opatřením a zateplení dalších
domů ve Stochově bylo však ve srovnání např. s rokem 2010 vyrobeno a prodáno o 10.000 GJ tepla méně. Spolu s výrobou
a prodejem elektrické energie na kogenerační jednotce se nám stále daří držet jednotkovou cenu GJ na přijatelné úrovni (cca
o 100,-Kč méně než ve srovnatelných městech)
Pro zkvalitnění dodávky a zvýšení hospodárnosti v oblasti výroby tepla bylo v prosinci 2012 uvedeno do provozu dalších
6 domovních předávacích stanic v ulici J.A. Komenského, což se projeví zejména v oblasti výroby a dodávky teplé vody. Dříve,
při centrální výrobě a distribuci, vznikaly výrazné ztráty.
Ve spolupráci s městem Stochov se podařilo během roku zlikvidovat zařízení bývalých blokových kotelen a tím vznikly
v suterénech dotčených domů volné prostory k dispozici alternativnímu využití ze strany města. Dalším kladem této akce je, že
byly podrobně zmapovány veškeré prostory, technologie a rozvody a nyní se můžeme přesně a rychle orientovat např. v případě
poruch topného sytému.
Další akcí většího významu byla revitalizace areálu a budov na kotelně PK1 v ulici J.A. Komenského.
Možná jste zaznamenali, že zde byl postupně vybudován nový plot, proveden úklid potrubí, terénní úpravy a zatravnění a v létě
2012 provedena oprava fasády a zejména výměna střešního pláště celé kotelny. Toto bylo již nezbytné, neboť od výbuchu kotelny v roce 1996 docházelo pouze k dílčím opravám.
Na kotelně bude ještě provedeno odborné ošetření dřevin a výhledově budou další vysazeny. Nyní lze konstatovat, že kotelna
disponuje nejen kvalitní technologií, ale ona sama i její okolí nedělá městu ostudu.
Závěrem bych rád vyjádřil svoje poděkování zástupcům města Stochov za jejich podporu naší snahy o zkvalitnění poskytovaných služeb a doufám, že se nám podaří v tomto trendu pokračovat.
Ladislav Foubík, ITES spol. s r.o., provoz Stochov

Stránka 8

PLES MĚSTA STOCHOV

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

13. PLES MĚSTA
do SOKOLOVNY 2. února 2013
začátek ve 20,00 hod.
Bohatá tombola
HLAVNÍ CENA TABLET
Hraje skupina FRAGMENT BAND
pod vedením Ing. L. Lukáše.
Host večera: Michal David Revival
Ples moderuje Kamila Barochová
Předprodej vstupenek: INFO středisko - přízemí
MÚ Stochov od 7.1. 2013.
Pro vytrvalce po ukončení plesu DISCO.
Vstupné 140,-Kč

Dne 3. prosince 2012 se uskutečnilo poslední vítaní občánků v tomto roce. Místostarostka Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města Stochova 1 holčičku
a 4 chlapečky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Tadeáše Hampela, Adama
Holého a Davida Chládka.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová (foto J. Houžvic)

