ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
na základě měření a vyhodnocování průměrných denních teplot
byla, v duchu zákonné normy pro vytápění, zahájena topná sezona
2011 -2012 ve Stochově.
Přestože počátek měsíce října byl slunečný a přinesl vysoké denní
teploty, tak průměry vypočtené z náměrů na K1 již nepřesahovaly
hranici stanovenou nám pro zahájení vytápění. Abychom reagovali
na velmi rozdílné teploty během dne a ve večerních hodinách, zahájili jsme vytápění v útlumovém režimu provozu zdrojů, což znamená, že aktivujeme kotle pouze v ranních a večerních hodinách.
Pro výrobu a dodávku tepla je využívána zejména kogenerační jednotka, která je ve špičkách doplňována teplem vyrobeným na uhelných kotlích. Tento režim výroby a dodávky nám, spolu se ziskem
z prodeje elektrické energie vyrobené kogenerační jednotkou,
umožňuje udržení optimální cenové hladiny za vyrobené
a prodané teplo pro konečného odběratele v lokalitě Stochov.
Režim útlumového vytápění budeme využívat pokud to venkovní
teploty umožní. V případě, že budeme muset přejít na režim soustavného vytápění, si dovolím Vám připomenout zásady pro správné nakládání s odebraným teplem, které jsme zveřejnili v minulém
čísle. Dále rovněž upozorňuji na možnosti individuální regulace
(TRASCO, termohlavice).
Věřím, že optimalizací dodávky tepla a dodržováním pravidel
správného vytápění dosáhneme tepelné pohody ve vašich bytech za
přijatelnou cenu.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

Mikuláš, Čert a Anděl
ŠANCE NA POSTRAŠENÍ VAŠICH DĚTÍ
JE TADY!
TEL.: 607 912 577,
E-MAIL: STETINOVA.KR@SEZNAM.CZ
VOLEJTE OD 16,00 HOD. DO 19,30 HOD. KAŽDÝ DEN
HLASTE JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE (DĚTÍ) A ADRESU
MOC SE NA VÁS TĚŠÍME.

OHŇOSTROJE
Marcel URBAN, Stochov, Švermova 275
Sestavíme ohňostroj pro různé příležitosti
(oslavy, silvestr a jiné) dle Vašeho přání.
Možnost ohňostroje na jedno zapálení.
Bližší informace na tel. čísle 602 567 663
e-mail: tpurban@seznam.cz
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově
za dárky a blahopřání ke svému životnímu
jubileu.
Oldřich Dobeš, J. A. Komenského 211, Stochov

Ráda bych poděkovala tímto způsobem
všem, kteří mně blahopřáli k mým narozeninám, které jsem měla 8. října. Děkuji
Městskému úřadu, ČČK, STP i dalším občanům, kteří na mne nezapomněli.
Jiřina Dáňová, Nerudova 96, Stochov
Děkuji Městskému úřadu Stochov Ing. Stanislavě Fišerové za blahopřání a milý dárek narozeninám. Poděkování za přání a dárky patří též
Svazu tělesně postižených Stochov a Obci baráčnické Kačice.
Vladimír Koula
Děkuji paní starostce, rodině a dobrým sousedům za blahopřání k narozeninám.
Josef Karlovský
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
a Městskému úřadu Stochov za blahopřání
k mým narozeninám.
Michal Janeje

