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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Vážení občané,
je to až k nevíře, ale ocitáme se na prahu léta, prázdnin a dovolených.
Téměř v každém měsíčníku jsem vás informovala, jaké investiční akce byly vykonány, co bylo započato,
co je u nás nového a jaké akce proběhly.
Ten, kdo si nepřečetl náš INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK, mohl se s těmito informacemi seznámit na
FACEBOOKU našeho města.

Takže co nového se připravuje?
1) OBCHODNÍ PASÁŽ - MÍROVÉ
NÁMĚSTÍ čp. 262
V současné době proběhne výběrové řízení na zhotovitele „PASÁŽE“
Mírové náměstí čp. 262. Z tohoto
velkého nebytového prostoru vznikne 5 malých obchůdků (k pronajmutí) a dokonce i WC pro veřejnost, viz
foto.
2) REVITALIZACE VNITROBLOKU
ZA DPS
3) REVITALIZACE ZAHRAD I. MŠ
a II. MŠ

Akce, které běží:
1)
AKCE ČEZu
V současné době začíná probíhat výměna domovních rozvaděčů na bytových domech města. Tato akce ČEZu bude od ulic
9. května až k ulici U stadionu i s pokládkou kabeláže. O výměnu rozvodných skříní a kabeláže jsme žádali již před léty, ještě
před zahájením zateplování bytových domů. Bohužel vše probíhá pozdě, až nyní.
2) AKCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE - Rekonstrukce mostu ev. č. 23623-1 na silnici III/23626 Stochov
Tato investiční akce Středočeského kraje měla probíhat do 22. dubna 2016. Most byl v havarijním stavu, před uzavřením. Termín dokončení rekonstrukce nám byl prodloužen, a to až do 15. srpna
2016 z důvodů, např.:
•
většího rozsahu stávajících betonových konstrukcí
•
zastižení nevhodných geotechnických podmínek při zakládání
mostní konstrukce s dopadem na technologickou změnu, atd.
V současné době jednáme s investorem této akce o řešení oprav poškozených ulic v objízdných trasách. Město požádalo investora o předložení návrhu kompenzace poškozených komunikací a nemovitostí.
Závěrem mého výčtu informací bych vám všem chtěla popřát
hezké léto, dobře strávené prázdniny a ničím nerušené dovolené.
Mgr. M. Becherová, starostka města
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
V průběhu uplynulých jarních měsíců došlo z pohledu správy bytového fondu k dokončení celé řady

stavebních, především, udržovacích prací. Nejprve byla řádně ukončena akce spočívající ve výměně ležatého potrubí, v celkem 9 bytových domech (bloky č. 13,15,25,38,39,75,76,85 a 102). Tyto práce proběhly bez
sebemenších komplikací a celkové náklady činí cca 2.166.000 Kč vč. DPH.
Dále jsme se věnovali částečným výměnám stoupacích rozvodů vody a odpadů, a to tak, že nové rozvody má za uplynulé jarní období celkem 27 bytů. V návaznosti na revitalizaci vnitrobloku u domů F a G byla
provedena výměna venkovních dešťových gajgrů a poštovních schránek ve vchodech dotčených domů.
V bytových domech na Mírovém náměstí probíhá úprava sklepních kójí v podobě nového laťování. Jarní
období pro nás znamenalo též objednání a provedení pravidelné plošné deratizace. V současné době připravujeme výměnu
výplní otvorů ve společných částech domů, a to u bloků (A,B,C,D,E,F,G,H). Obyvatelé bytového domu č. 84 jistě zaznamenali
opravy elektra a výměnu svítidel ve vchodech (v nejbližší možné době proběhne nová výmalba společných prostor). Pro zajímavost uvádím, že od počátku letošního roku do konce měsíce dubna jsme vyřídili celkem 640 žádanek o opravu v jednotlivých
bytech ze strany nájemníků. Jako další projekt chystáme čistění fasád, a to u objektů A,B,C a H.
O průběhu chystaných prací a o dokončení těch stávajících vás budeme informovat v některém z dalších čísel městského
měsíčníku. A protože máme za dveřmi léto a řada z vás se jistě již těší na zaslouženou dovolenou, chtěl bych vám touto cestou
popřát její klidné a pohodové prožití. Přeji všem občanům Stochova, Honic, Slovanky a Čelechovic krásné léto.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov

ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
MĚSÍC DUBEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
5. 4.
- jako každé úterý proběhl plavecký výcvik žáků
4. roč. v plaveckém bazénu ve Slaném
- p. uč. Holanová se zúčastnila s hochy 2. st. turnaje
ve volejbale ve Slaném
6. 4.

- turnaj ve vybíjené děvčat 4. - 5. ročníků v Kladně

7. 4.
- p. uč. Gronská, Tůmová a Fialková absolvovaly
v Praze kurz "Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem"
8. 4.

13. 4. - žákyně 8.A se zúčastnila biologické olympiády v Kladně a obsadila pěkné 10. místo z 18 soutěžících
15. 4. - třídy 2. A,B se svými tř. učitelkami navštívily
Divadlo Lampion v Kladně, zhlédly představení
"O nosáčovi"
16. 4. - žáci se účastnili, za doprovodu rodičů
a p. učitelky Holanové, akce „Uklízíme Česko"
18. 4. - Pedagogická rada - hodnocení prospěchu
a chování 3. čtvrtletí šk. roku

- dívky 2. stupně hrály turnaj ve volejbale ve Slaném

19. 4.

- turnaj ve vybíjené chlapců 4. a 5. roč. v Kladně

- začal plavecký výcvik 3. ročníků (každé úterý)

- třídní schůzky 2. stupně

11. 4. - začala sběrová akce starého papíru (do 14. 4.);
sesbíralo se 23826 kg papíru, děkujeme všem!

20. 4. - žáci 5. A,B se svými tř. učitelkami navštívili
Techmánii v Plzni

- žáci 4. roč. se zúčastnili (recitace a zpěv) „Vítání
občánků" v obřadní síni MÚ

24. 4. - žáci 1. A,B odjeli na školu v přírodě do Jesenice u Rakovníka (do 29. 4.)

- žáci 4. a 5. roč. + pěvecký sbor Rosička se zúčastnili
přivítání rakouského prezidenta a p. prezidenta Zemana na
stochovském nádraží

26. 4. - pokračovaly preventivní programy na téma:
"Budování vztahů mezi žáky" a "Agresivita, šikana
a násilí - tř. 7. B, 8. A, 8. B

12. 4. - pokračovaly preventivní programy na téma
"Svoboda nebo závislost" a "Budování vztahů mezi žáky tř. 5. A, 5. B a 7. A

30. 4.

- žáci ZŠ se zúčastnili lampiónového průvodu

Mgr. Hana Doušová, zástupkyně ředitele, ZŠ, ZUŠ
a MŠ Stochov

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ PŘIPRAVUJE ZÁJEZD
DO ZOO - DVŮR KRÁLOVÉ - 17. ZÁŘÍ 2016
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DEN PRO PREVENCI
Město Stochov ve spolupráci s komisí Prevence kriminality města Stochov uspořádalo dne 18. 5. 2016 od 9 do 13 hodin na Mírovém náměstí
první ročník bezpečnostně preventivní akce Den pro prevenci. Záměrem
bylo seznámit širokou veřejnost s prací jednotlivých složek integrovaného
záchranného systému - Policie ČR, Městské policie Stochov, HZS Středočeského kraje Stochov, Rychlé záchranné služby Středočeského kraje,
ukázat jejich techniku, výzbroj i výstroj.

Akci slavnostně zahájila starostka města Stochov Mgr. Miloslava
Becherová společně s mediálním partnerem rádiem Relax. Přivítala
zástupce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému i další
partnery, kteří se na akci podíleli - pracovníky BESIPu, Technických služeb Stochov a firmy EKOKOM. Po ní se ujal slova moderátor Dan Adam,
který akci výborně moderoval, spolu s návštěvníky procházel jednotlivá
stanoviště a přinášel informace o aktuálním dění.
Na stanovišti Policie ČR se návštěvníci seznámili s výstrojí, vyzbrojí
pořádkové a dopravní policie, zároveň si mohli prohlédnout služební dopravní prostředky využívané Policií ČR. Nejvíce pozornosti si získaly
policejní vozy VW Passat a Škoda Octavie. Tyto vozy jsou vybaveny
měřící a kamerovou technikou, kterou představili dopravní policisté. Během dopoledne byly v přilehlých Smetanových sadech provedeny ukázky
výcviku a dovedností služebních kynologů Policie ČR a jejich čtyřnohých
svěřenců. Návštěvníci viděli cvičení poslušnosti i zadržení nebezpečného pachatele. Své umění předvedl též kriminalistický technik. Poodhalil
tajemství kriminalistiky, ukázal jakým způsobem se zajišťují stopy např.
focení, snímání daktyloskopických otisků, bukální stěry i další zajímavosti. Pracovník oddělení Prevence Police ČR se zabýval prevencí kriminality mládeže, majetkové trestné činnosti, ochrany seniorů, prevence v oblasti drog a jiných návykových látek. Policie ČR zde také oslovila potenciální zájemce o policejní práci.
Na stanovišti Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
Stochov se mohli návštěvníci seznámit s výstrojí, vyzbrojí Hasičského
záchranného sboru, mohli si důkladně prohlédnout přistavené hasičské

služební nákladní vozidlo zn. SCANIA. Zdravotníci RZS Středočeského kraje představili plně vybavené sanitní vozidlo zn.
VW Transportér, praktické ukázky se týkaly poskytování první
pomoci při různých úrazech či život ohrožujících stavech.
Městská
Policie
Stochov
v součinnosti
s Městskou Policií Nové Strašecí přistavila své služební
dopravními prostředky Škoda Fabia a Yeti. K vidění byly ukázky tréninku sebeobrany i použití defibrilátoru. Pracovníci
Ministerstva vnitra BESIP týmu instalovali simulátor nárazu.
Zájemci si zde mohli vyzkoušet, co s jejich tělem udělá simulace nárazu do překážky v rychlosti okolo 30 km/h.
K dispozici byly trenažéry jízdy v osobním vozidle či na motocyklu, bylo možné si vyzkoušet řidičské dovednosti, reakce na
nenadálé situace v silničním provozu. Malým návštěvníkům
udělaly radost omalovánky, ukázky reflexních bezpečnostních
prvků i autosedaček.
Pracovníci Technických služeb města Stochov předvedli
řezání motorovou pilou a práci s drtičem větví, připravenu měli
i další techniku. Na stanovišti firmy EKOKOM se točilo vše
okolo procesu recyklace odpadů, návodů, jak správně třídit,
probíhaly soutěže pro děti s touto tématikou. Město Stochov

ve svém stánku organizovalo soutěž v luštění křížovek
s malými dárky. Soutěže byly připraveny i na stanovišti volné
zábavy. Žáci SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše Kladno,
se velmi dobře postarali o všechny děti, které se chtěly vydovádět při pohybových aktivitách.
Zájem o Den pro prevenci byl především mezi žáky škol ze
Stochova a okolí, přišlo však i mnoho dospělých zájemců.
V průběhu celého dne se zde vystřídalo více než 600 návštěvníků, jejich reakce byly pozitivní, proto můžeme konstatovat,
že tato akce se opravdu vydařila.
Mgr. Petr Paták, DiS.
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KAMARÁDI STOCHOV
JENČOVSKÁ VÝPRAVA ZA POKLADEM
V sobotu 23. dubna jsme se s dvaadvaceti dětmi a devíti dospělými zúčastnili
výletu na Jenčov. Jenčov je zřícenina hradu z doby krále Václava II. nedaleko
vísky Běleč. Místo je opředeno mnohými pověstmi. Jedna z nich vypráví o přízraku knížete, který zde kdysi pobýval a byl proměněn v ducha čarodějkou,
která jaksi popletla kouzlo lásky. Děti mohly v lese slyšet o vílách, hejkalech
nebo trpaslících. Cestou pomáhaly kouzelným bytostem s mnohými zapeklitými
úkoly, které ale bravurně zdolaly. Snad jen bludný kořen, o který někteří zakopli, nás málem svedl z cesty.
Po tříkilometrové trase z Bělče k Jenčovu čekal malé dobrodruhy zasloužilý
odpočinek ve stínu starobylé zříceniny. Po objevení indicie se jali hledat ukrytý
poklad. Truhlička se zlatými mincemi byla pečlivé schovaná. Chytří hledači ji
však objevili a rychle snědli její obsah, než se čokoládové zlato rozpustilo. Na Stochov pak výprava přijela poněkud upachtěná, ale spokojená a plná zážitků. Počasí jsme si naštěstí objednali dobré – pršet začalo, až když jsme se navrátili do svých domovů.
Tímto děkuji všem zúčastněným, i rodičům dítek za vloženou důvěru a těším se na další společný výlet!
Kristýna Štáfková, spolek Kamarádi Stochov

KOMISE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cigaretové nedopalky
Už jste si někdy všimli, jak vypadají v našem světě chodníky? Nebo lépe řečeno, čím jsou chodníky a jejich okolí pokryto? Ano, řeč je o
cigaretový nedopalcích, lidově také nazývaných „špaček“ nebo „vajgl“. Cigaretové nedopalky jsou jedním z nejčastějších a všudypřítomných
odpadků na světě a jejich úklid stojí nemalé prostředky. Každý rok v životním prostředí skončí zhruba 5,6 biliónů cigaretových nedopalků, což
představuje asi 770 tun nebezpečného odpadu. Většina kuřáků se mylně domnívá, že jsou cigaretové nedopalky snadno rozložitelné. Opak
je pravdou. Přírodě trvá přibližně 15 let, než dokáže každičký vajgl rozložit. Ale zásadnějším problémem nedopalků je, že obsahují několik
tisíc chemických látek, které jsou srovnatelně škodlivé jako staré baterie nebo vyřazené elektrospotřebiče. Obsahují jedovatý arsen, rakovinotvorný dehet, radioaktivní polonium 210, formaldehyd, kyanid nebo toluen. Tyto chemikálie se z nedopalků při deštích uvolňují a pronikají do
půdy, v níž se chovají toxicky a negativně ovlivňují živé organismy. Skutečně je tak obrovský problém udělat jen těch pár kroků navíc a nedopalek odhodit do odpadkového koše? „Zkuste o tom chvilku popřemýšlet, třeba než dokouříte tu vaši cigaretku.“
Bc. Tomáš Smital

TENISOVÝ KLUB STOCHOV
V Tenisovém klubu Stochov pokračovaly soutěže smíšených družstev všech věkových kategorií.
„A“ družstvo dospělých v druhém kole prohrálo na kurtech SK Tenis Kladno 2:7, ve třetím kole na domácích dvorcích podlehlo „A“ družstvo, po vyrovnaném boji, TJ Sokolu Buštěhrad 4:5. Ve čtvrtém kole hrálo „A“ družstvo v Rudné, kde s domácím „B“ družstvem prohrálo těsně 4:5.
„B“ družstvo dospělých ve druhém kole hostilo na domácích kurtech Sokol Buštěhrad „B“. Po vyrovnaných utkáních zvítězilo domácí
družstvo 5:4 a připsalo si druhé vítězství. Ve třetím kole, znovu, na domácích dvorcích podlehlo „B“ družstvo Lokomotivě Zdice 3:6. Ve čtvrtém kole prohrálo „B“ družstvo na dvorcích LTC Rakovník domácím 2:7.
„C“ družstvo dospělých ve 2. kole prohrálo na domácí půdě 3:6 s TJ Kralupy „B“. Ve třetím kole zajíždělo „C“ družstvo na SK Tenis Kladno „B“, kde utrpělo prohru 1:8. Až ve čtvrtém kole se „C“ družstvo radovalo z vítězství 6:3 nad TO SK Mělník „D“.
Družstvo dorostu v druhém kole prohrálo v Kralupech 3:6, ve třetím kole na domácí půdě po vyrovnaném boji podlehlo Sokolu Nučice 4:5
a ve čtvrtém kole prohrálo na půdě TK Lány vysoko 2:7.
Družstvo staršího žactva prohrálo ve druhém kole, těsně, na dvorcích Tenísku Buštěhrad 4:5. Ve třetím kole vyhrálo na domácích kurtech nad Sokolem Hostivice 5:4 a ve čtvrtém kole, těsně, prohrálo na dvorcích Sokola Nučice 4:5.
Družstvu mladšího žactva se po výhře v prvním kole již nedařilo, když dvakrát prohrálo tím nejtěsnějším výsledkem 4:5. Nejprve
v druhém kole na SK Tenis Kladno „B“, a ve čtvrtém kole na domácích kurtech s LTC Slaný. Ve třetím kole mělo družstvo volno.
Družstvo babytenisu zatím na vítězství nedosáhlo, postupně prohrálo svá utkání s SK Talent – 13 v poměru 2:8, s LTC Rakovník, TK
Lány a SK Tenis Kladno „B“ vždy shodně 4:6.
Věříme, že ve zbylých utkáních se družstvům všech kategorií podaří dosáhnout ještě na nějaká vítězství.
Soutěže družstev pokračují v červnu, viz rozpis utkání na www.tkstochov.cz a též na městských stránkách www.stochov.cz
Roman Klusák, prezident TK Stochov
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
PRAVIDELNÝ SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr velkoobjemového odpadu do přistavených sběrných kontejnerů se koná každý týden, a to vždy od 9,00 hod. do 11,00 hod. v těchto
místech:
• První sobota v měsíci - Čelechovice, u prodejny
• Druhá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ul. Dlážděná x J. A. Komenského)
• Třetí sobota v měsíci - Slovanka, ul. Lánská - střed
• Čtvrtá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic Hornická x Školní)
V případě páté soboty - Honice, u bývalé prodejny
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od 7,00 hod. do 15,00 hod. Každá středa je prodloužena do 17,00 hod. a v případě liché soboty
v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9,00 hod. do 12,00 hod.
BIKRAMOVÁ VANA NA BIOODPAD
V areálu sběrného dvora je přistavená bikramová vana na bioodpad. Občané města Stochova
zde mají možnost bezplatně tento bioodpad uložit. Do bioodpadu patří veškerá zeleň, a to
např. větve ze stromů, tráva, listí.

!! UPOZORŇUJEME OBČANY MĚSTA STOCHOVA, ŽE POČÍNAJE
MĚSÍCEM ČERVNEM 2016 BUDE PROBÍHAT VE MĚSTĚ POSTŘIK ROUNDUPEM. PROTO PROSÍME O
ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI PROCHÁZKÁCH S MALÝMI DĚTMI A PŘI VENČENÍ VAŠICH
MAZLÍČKŮ !! POSTŘIK BUDE PROBÍHAT BĚHEM CELÉHO LÉTA, TJ. DO SRPNA 2016.
Vedení TS Stochov, s.r.o.

ITES spol. s r. o.
Vážení nájemníci,
v závěru měsíce května jsme přešli z režimu útlumového vytápění do režimu odstávek topného systému v méně exponovaných časech.
Toto v praxi znamená, že vytápění je nastaveno pouze v ranních a večerních hodinách. Během dne se topný systém vypíná a funguje pouze
ohřev teplé vody. Časy, v nichž je topný systém aktivní ,korespondují s časy, kdy je v provozu velká kogenerační jednotka CAT 1000 na plynové kotelně. V tomto období nám zbytkové teplo, které vzniká při výrobě el. energie na kogeneraci stačí na to, abychom pokryli asi 60 – 70%
celkové distribuce tepla, zbytek je vyroben na plynových a uhelných kotlích.
Ihned po ukončení topné sezony 2015/2016 jsme aktivovali propoj obou kotelen a začali vyrábět teplo pro ohřev teplé vody z uhlí. Tento
model výroby tepla bychom rádi zachovali do poloviny letních prázdnin, kdy odstavíme uhelnou kotelnu a začneme vyrábět teplo z plynu. Toto
opatření realizujeme z důvodu plánovaných oprav na jedné i druhé kotelně, které nemohou probíhat za provozu. Po zahájení nové topné
sezony opět soustavu rozdělíme a každá z kotelen bude dodávat vyrobené teplo do svého okruhu.
Jak jste jistě zaznamenali během letních prázdnin proběhnou stavební práce v okruhu bývalé kotelny K70 ( dnes domy OBD Kladno), což je
poslední etapa modernizace topného systému ve Stochově. Cílem prací bude vybudování vlastních předávacích stanic v jednotlivých domech
a výměna zastaralého potrubního systému za tzv. předizol, který minimalizuje tepelné ztráty a výrazně zvyšuje efektivitu dodávky tepla.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV 6/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 9 . 6. 2016.
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, Jana Suprunová tel.: 312 651 277 e-mail: sekretariat@stochov.cz,
Tomáš Baroch tel.: 312 651 355, 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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TŘÍDÍME ODPADY V NAŠEM MĚSTĚ?
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně
nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili
v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu,
který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme
tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme.
Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další
využití v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona
185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro vaši domácnost zjistíte
v Obecně závazné vyhlášce města Stochov č. 1/2015, která říká, že fyzické
osoby jsou povinny – „komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit
a předávat k využití a zneškodnění dle systému stanoveného touto vyhláškou, plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich nevypadával a odpad v nádobách nezhutňovat a neudupávat.“
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve
vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila
a my se jí chceme zbavit. Stačí věc či obal, který právě dosloužil, hned hodit
do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad
můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze
v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné
obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy
jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídíme.
Někteří lidé zastávají ten názor, že třídění odpadů je zbytečné. To je
ovšem velký omyl! Třídění odpadu svůj smysl má a rozhodně není zanedbatelný. Důležitým důvodem, proč bychom měli třídit odpady, je jejich recyklovatelnost. Přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a neustále se redukují, což
souvisí i s ohrožením životního prostředí. Začneme-li odpad třídit, pomůžeme tím tedy nejen životnímu prostředí, ale také sami sobě.
Město Stochov v rámci péče o čistotu města dbá, aby byl zajištěn dostatečný počet nádob na odpad všeho druhu a lidé tak zároveň měli možnost
řádně plnit povinnost, třídit tak, jak ukládá všem vyhláška města. Síť nádob
je pravidelně monitorována a dle potřeb rozšiřována. Bohužel v poslední
době se stále častěji stává, že okolí kontejnerů je znečištěné a je zde odloženo prakticky cokoli. Nerozumím tomu. Kromě poměrně husté sítě nádob
(kontejnerů)
na
odpad všeho druhu, máme zřízen

i sběrný dvůr ve společnosti Technické služby Stochov,
s.r.o. v Honicích. Zde je zajištěn zpětný odběr elektro zařízení, odložení bio odpadu i velkoobjemového odpadu.
Již od mateřské školy se učí děti třídit odpad a chovat se
ekologicky a pak se stačí projít po našem městě, rozhlédnout kolem sebe a položit si otázku, jestli i my ostatní umíme
třídit. Bohužel se domnívám, že ne, o čemž vypovídají přiložené fotografie pořízené během posledního měsíce v ulicích
našeho města. Často přicházejí na úřad podněty
o potřebě přidat do některých lokalit další nádoby.
Tím však problém s nepořádkem kolem kontejnerových
stání nevyřešíme. Dokud budou občané odkládat odpady
tam, kam nepatří, ani kontejnery navíc nepomohou zlepšit
pořádek v ulicích. Mimochodem ten, kdo odkládá odpadky
nebo odpady mimo vyhrazená místa se dopouští přestupku
(§47/1i) z.č. 200/990 Sb.) za který je možno uložit sankci do
výše 50.000,- Kč. Odkládat odpady mimo vyhrazená místa
znamená například uložit suť z rekonstrukce koupelny do
kontejnerového stání, nebo vhodit papírové krabice do žlutého kontejneru na plasty apod.
Pokud však nenalezneme viníky, platíme za úklid těchto
prostranství my všichni. Technické služby sice kontejnerová
stání krásně uklidí, ale následně náklady naúčtují městu.
Jsme pak vlastně potrestáni my všichni, protože tyto náklady
jsou rozpočítány do poplatku za odpad. Za rok 2015 uhradilo
město za úklid společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.
2 230 800,- Kč! To není zrovna malá částka, která by jistě
našla lepší využití, než na úklid po nepořádnících.
Samozřejmě se nabízí otázka, proč tomu není možné
zabránit například s pomocí městské policie? Není možné,
aby MP Stochov byla schopna ohlídat všechna místa ve
městě, kde jsou umístěny kontejnery.
Tady bych chtěla apelovat na všechny občany, pokud si
všimnete, takových ignorantů, kteří neumí udržovat pořádek,
přivolejte hlídku MP Stochov. Nebo není v dnešní době problém pořídit fotografii a poslat nám ji emailem.
Věřím, že jen společným úsilím dokážeme tento problém změnit. Děkujeme, že třídíte.
Ing. Ivana Dvořáková, referentka správního odboru
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
Pro každou malou obec či velké město jsou v každém roce v oblasti
hospodaření dvě důležitá období. Podzim, kdy se připravuje rozpočet
na následný rok a jaro, kdy se hodnotí uplynulý rok. Proto bylo i pro
finanční výbor (FV) při Zastupitelstvu města toto jaro obdobím, kdy jeho
členové hodnotili a kontrolovali efektivitu vynakládaní obecních peněz.
Je to i vedle auditu zákonnou součástí konečného schválení hospodaření každé obce. Celkově jsme hospodařili s přebytkem s příjmy 175,8
mil korun a výdaji 149,9 mil. korun. Všechny položky byly oproti roku
2014 mírně vyšší nebo nižší.
Každá položka rozpočtu se hodnotí z pohledu plnění. Porovnává se
konečná výše čerpání s rozpočtovanou částkou, sleduje se případné
přečerpaní či výrazné nedočerpání. Každá položka musí být řádně
schválena zastupitelstvem v rozpočtu města. U vybraných položek se
kontroluje doložení řádnými doklady a postup schvalování. Případné
rozpory oproti schválenému rozpočtu musí být následně zdůvodněny.
Pro rok 2015 jsme si vybrali položky, u kterých v roce 2014 byly nedostatky či pochybení. Jednalo se o tyto kapitoly.
Správa MU, kde se používaly telefony u vybraných pracovníků
z příkazu tehdejšího tajemníka pro soukromé účely. Dále bylo na tyto
služby uzavřeno mnoho dílčích smluv, což bylo také zbytečně drahé.
V roce 2015 byly po doporučení FV uvedené nedostatky odstraněny.
Byla uzavřena jedna, samozřejmě levnější smlouva a přijata nová pra-

vidla na používání služebních telefonů.
Městská policie. V této kapitole docházelo k několikaletému
každoročnímu navyšování výdajů o desítky procent.
Z počátečního 1,5 mil Kč se dostaly náklady na městskou policii k čtyřem milionům. Tento trend byl zastaven a současné
náklady jsou okolo 3,5 mil. Kč.
Dále byly zkontrolovány tyto kapitoly rozpočtu. Fond starostky, reprefond, kulturní fond, stavebnictví, kulturní zařízení
– kino (zde docházelo do roku 2014 k nedodržování rozpočtovaných částek), SAMS - správu sportovního areálu, SBF správu bytového fondu. Vyjma kulturního fondu bylo ve všech
kapitolách hospodařeno v roce 2015 v souladu se schváleným
rozpočtem a kapitoly nebyly přečerpány. Byly dodrženy zákonné zásady dobrého hospodaření. Jen kulturní fond byl přečerpán, a to u položky „host plesu města“. To bylo zapříčiněno
uzavřením smlouvy bývalou starostkou Ing. Fišerovou na cca
půlhodinové vystoupení na plese města za 75 tis. korun bez,
i dodatečného schválení, v rozpočtu města.

Celkově bylo hospodaření za 2015 velmi dobré, proto finanční výbor doporučil zastupitelům města hospodaření za rok 2015 schválit.
Ing. Jindřich Sybera, předseda FV

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
Městská policie Stochov se věnuje dětem
Městská policie Stochov, v rámci programu prevence kriminality, uspořádala
přednášky zaměřené na děti. Strážníci navštívili MŠ Stochov, 7.ZŠ Kladno a
také se zúčastnili akce “ DEN PRO PREVENCI“, kterou pořádalo město Stochov na Mírovém náměstí.
Děti měly možnost si prohlédnout vybavení, která městská policie používá
při své práci ( např. služební vozidlo, pouta, obušek, služební zbraň, zastavovací terčík, odchytové pomůcky atd...).

Na závěr si děti společně se strážníky zopakovaly
základy dopravní výchovy, co dělat při nálezu použitých injekčních stříkaček a jak se chovat při kontaktu s toulavým psem.
¨
Městská policie Stochov, str. Skůra M.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY
GALERIE 90. LET
Dne 10. 5. 2016 oslavila 95. narozeniny
paní Věra Maierová. K tomuto významnému
životnímu jubileu jí popřály starostka města,
Mgr. Miloslava Becherová a paní Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory.

Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu
ve Stochově za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Jarmila Dörflerová
Děkuji městskému úřadu za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Bedřich Pánek
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Jan Piskor, DPS
Děkuji Městskému úřadu Stochov za milé blahopřání.
Eva Koleszárová
Děkuji představitelům města Stochova za blahopřání a dárky k mým
narozeninám.
M. Kyjonková
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu
Stochov za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Marie Zemanová
Děkuji Městské policii Stochov a jmenovitě panu Zdeňku Zaspalovi
za příkladné chování a pomoc starým nemocným lidem.
Vladimír Červený, Stochov

Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání k narozeninám
a milý dárek.
Zdenka Brčáková
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově za upřímné blahopřání
a za dárek k mému jubileu.
Václav Fanta

VZPOMÍNKA
Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrastí u příležitosti úmrtí mého manžela Jiřího Ulmana.
Magdaléna Ulmanová
4. 6. 2012 nám navždy odešla do říše snů a pohádek naše Evička Hrušková. Nezapomeneme.
Manžel s rodinou
10. června tomu jsou čtyři roky, co nás navždy opustila paní Hana Šindelářová.
Stále vzpomínají dcera Hana s rodinou
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INZERCE
!!! 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
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

LÉKÁRNA NA
NÁMĚSTÍ
VE STOCHOVĚ
oznamuje, že je možno i v tomto roce
možnost získat PRŮKAZ, který opravňuje pacienta k uplatnění slevy 10%
z celkové výše doplatku na recept.
Tento průkaz mohou uplatnit rodiny
s dětmi, důchodci, studenti a chronicky
nemocní lidé. Slevy se nevztahují na
antikoncepci. Tento průkaz je možné
vyzvednout v Lékárně Na Náměstí
Mírové Náměstí 261 ve Stochově.
Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platností 12/2016.
Otevírací doba: Po - Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

WÜSTENROT

ELEKTROINSTALACE

úvěr ze stavebního spoření
chcete modernizaci, rekonstrukci
bydlení? Peníze předem-účty, faktury
dokládáte do 6 měs. i doklady max. 12
měsíců staré!! Lze dodat!! Chcete koupit
auto? - i to jde!! Do 900 tis. Kč
bez zajištění nemovitosti.
Po-Ne volejte : 777 756 766,
jsem tu kousek od Vás!!
Jana Kolmanová
odborný finanční poradce - Kačice

BEKIVO

Úklidové
služby
mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových
prostor
čištění koberců
čištění čalouněného
nábytku
tel.: 721 913 325
web.: www.uklidek.cz
Přijmeme paní prodavačku
Prodejna Ovoce, zeleniny a zdravé
výživy na Stochově
Prodejní doba Po-Pá
od 7,30 do 16,30 hod.
Sobota od 7,00 do 11,00 hod.
Přednosti: Vlídnost a ochota
k zákazníkům
Znalost práce s el. pokladnou.
Flexibilita. Poctivost . Samostatnost.
Ochota učit se novým potravinám zdravé
výživy
Vhodné pro maminky na mateřské dovolené nebo aktivní důchodkyně.
Kontakt na telefonu : 604 774 207

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
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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POTRAVINY ALENA UHLÍŘOVÁ

NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV

NAŠE NABÍDKA NA ČERVEN:
VYSVĚDČENÍ: sladká odměna pro dě; •
BONBONY, ČOKOLÁDY, BONBONIERY,
DÁRKOVÉ BALÍČKY

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ: 6:00 – 19:00 hodin
SO: 6:00 – 11:00 hodin
NE: 7:00 – 11:00 hodin

DOVOLENÁ:
•

MASOVÉ KONZERVY, HOTOVÁ JÍDLA, PAŠTIKY,
INSTANTNÍ TĚSTOVINY A POLÉVKY, SLADKÉ I SLANÉ
SUŠENKY, GRILOVACÍ MARINÁDY, DRESINGY,
SALÁTOVÉ ZÁLIVKY, ALKO I NEALKO NÁPOJE
U NÁS MÁTE MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STOCHOV

Jsme na webu:
www.stochov.cz

STAROČESKÉ MÁJE V ČELECHOVICÍCH

Přípravy na letošní jubilejní oslavy začaly již v únoru. Domlouvali jsme drobné změny a oživení,
určovali se zodpovědnosti za jednotlivé části májů. Od března začala taneční průprava, jak ostřílených májovníků, tak nových malých tanečníků. Tanec Beseda, se za těch 10 let znovuobnovení
této krásné tradice, dostal všem tanečníkům pěkně pod kůži. Potom již stačilo lehké oprášení tanečních kroků, úpravy krojů pro dospívající omladinu. Generální zkouška na tanečním parketu pod
širým nebem vše završila.
Hlavní přípravy začaly ve čtvrtek, kdy se jel vybrat král a královna. Letos byl problém vybrat
vhodného štíhlého, vysokého krále s bohatou korunou. A ještě ho pokácet tak, aby se koruna
nezlomila. Nakonec se vše podařilo a dřevěný „král s královnou“ byly dopraveny na hřiště. Hned
se začalo s odkůrováním.
V pátek májovníci dozdobili jak hlavní hrdiny, tak malé břízky, které potom chlapci roznesli po
obci a postavili je k domům, kde je neprovdaná dívka, nebo bydlí májovník. Na hřišti to bylo jako
v mraveništi, někdo dělal poslední úpravy na koruně krále, jiní stavěli stany a posezení k venkovní
sobotní zábavě. Když bylo vše hotové, muži se posilnili pivem a šli stavět májky, krále a královnu.
Stává se tradicí, že při stavění začne foukat silný vítr, jakoby chtěl prověřit fyzickou připravenost
májovníků, před náročným víkendem.
Jako každý rok, vše se podařilo, proběhla generálka Besedy a tanečků malých dětí. Hřiště bylo
připravené a zůstala jen hlídka.
Předpověď počasí nevěstila nic hezkého, ale naštěstí se nenaplnila. Paní starostka Mgr. M. Becherová, zahájila letošní májové oslavy poděkováním za rozmanitou a přínosnou činnost, občanskému sdružení, popřála hezké počasí a příjemnou zábavu. Po tancích vypuklo veselí a taškařice
Kecala a Drába, který vybral clo od náhodně projíždějících motoristů. Díky Městské policii Stochov
byla bezpečnost průvodu zajištěna. Letošní novinkou byly dvě občerstvovací stanice, kde na první
se grilovaly klobásky a na druhé se pekly palačinky. Pití jak pro děti, tak pro dospělé bylo dostatek.
„Čí jsou máje ? Naše! Jaký máje? Čelechovický! Kdo stavěl krále? My! Kdo ho uhlídal? My!
Čí bude zábava ? Naše! Co tam budem dělat? Tancovat!“
Po průvodu se všichni sešli na hřišti. Hudebníci, tradičně tažení koňmi, zahráli píseň pro krále na
rozloučenou. Pokácený král padl na přesně určené místo, tahanice o korunu krále byla urputná
a vše završilo losování o krále. Letos bylo o to úsměvné, že tahat lístek z klobouku šel malý
benjaminek od Lebedů. Nikdo nemohl uvěřit, že největší radost z vylosovaného čísla měl tatínek
právě tohoto kloučka. Všichni se ale shodli, že jak se celý rok věnuje dětem Vlčatům, tak los byl
vlastně spravedlivý.
Všichni se již začali chystat na večerní zábavu. Rtuť teploměru začala klesat až k 8 stupňům
Celsia. Perfektní živé kapele Ideal Band jsme zapnuli dva tepelné zářiče a všichni ostatní se zahřívali tancem a tekutým mokem. Tombola byla letos obzvláště bohatá. Skoro každý los vyhrál. Hospůdka u Dity zajistila dostatečný přísun občerstvení. V neděli večer by nikdo nepoznal, že na hřišti
proběhla nějaká akce. Vše bylo uklizeno, skalními členy sdružení. Hodnocení akce bylo kladné.
I díky dotaci od města Stochov můžeme pořádat tyto akce a utužovat tak vzájemné vztahy mezi
těmi, kdo nepodlehl konzumnímu životu společnosti.
Připravila: B. Chytrá
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10. výročí znovuobnovení Staročeských májů v Čelechovicích
Letošní rok je rokem plným významných výročí. Zřejmě nejdůležitějším pro náš národ je 700 let od
narození českého krále Karla IV.,
o jehož velikém významu se budeme po celý rok dozvídat ze všech
možných stran. Pro Stochov je
neméně významné výročí 700 let od
první písemné zmínky o našem
městě. Trochu mladší a vzácné
výročí je 10 let přátelství mezi městy
Stochov a Saarwellingen. Počáteční
sporadické vzájemné návštěvy přerostly ve společná setkání všech
věkových kategorií a osobní přátelství Nejmladší výročí je 10 let znovuobnovení Staročeských májů v Čelechovicích. Obec, ačkoliv správně
patří pod město Stochov, díky Občanskému sdružení v Čechách, si
žije svým kulturním životem. Staročeské máje zde vždy bývaly tradicí,
jak dokazují různé staré fotografie
nebo zápisy v kronikách, a které se
předávají jako relikvie z generace na
generaci. O kulturním životě jste
jako čtenáři stochovského informačního měsíčníku informováni pravidelně. Podrobnější popis jednotlivých
akcí i s fotografiemi je pro zájemce
na webových stránkách celechovice.eu. Jelikož se paní Aničce Lapuníkové podařilo objevit nové historické informace o naší obci, chtěli bychom se podělit se všemi, koho
zajímá historie. Odkud jsme přišli?
Kdo postavil domy, ve kterých dnes
bydlíme? Kdo vysadil stromy, které
dnes kácíme a jaké byly osudy lidí,
které vytvářely čelechovickou historii? Myslím si, že když budeme ctít
svoji minulost, vážit si lidí, kteří bojovali, abychom zde dnes mohli žít
a mluvit jazykem našich předků,
neměli bychom se bát naší budoucnosti. Přeji příjemné počtení ze starých rukopisů.
Připravila A. Lapuníková,
B. Chytrá

