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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
II. MATEŘSKÁ ŠKOLA STOCHOV - ZAHRADA
Nejenom příroda se uložila do zimního
spánku, ale i nová dětská hřiště v areálu
II. MŠ pokryl led a mráz. Všechna hřiště
v tuto chvíli odpočívají a až nastane jaro
a letní měsíce, tak bude krásné vidět, jak
děti z našeho města mohou využívat ke
svým hrám nová hřiště a všechny herní

prvky. Kompletní rekonstrukce dětského hřiště u
II. MŠ proběhla na podzim,
tak plné zatížení od těch
nejpovolanějších nastane
právě na jaře. Jsme rádi,
že hřiště bylo zrekonstruováno v součinnosti a dle
požadavků s vedením
školských zařízení, a to
především s panem Mgr.
Milanem Hampelem a paní
Rajglovou. Všechny prvky

byly vybrány v souladu
s ČSN tak, aby splňovaly kritéria pro možnost používání pro děti
od 3 let. Herní prvky v
II. MŠ, jsou vhodné pro
děti od 3 let, zhotovitelem je společnost Flora
servis s.r.o., Brno, která
doložila potřebné certifikáty. Další doplňující
informace a celý certifikát byly zveřejněny na
facebooku města.
Věříme, že děti, rodiče a pracovníci II. MŠ se již teď těší, jak budou moci
rozvíjet svůj pohyb na těchto prvcích. Na letošní rok je
již připravena rekonstrukce zahrady I. MŠ, která se
opět připravovala ve spolupráci a především dle požadavků zástupců těchto školských zařízení. Rekonstrukce by měla proběhnout o letních prázdninách.
Mgr. M. Becherová, starostka města
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organizace? Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme. Redakční rada: Ing. Daniela Lišková tel.:
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se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci. Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Zastupitelstvo města v průběhu pravidelného
zasedání v prosinci 2016 schválilo rozpočet města
Stochova na rok 2017. Tento finanční plán zahrnuje mimo jiné také výdaje spojené s investičními
akcemi na příslušný rozpočtový rok ze strany
Správy bytového fondu, coby organizační složky
města. V předchozím roce byla zahájena přípravná fáze projektů, jejichž předmětem je „Snížení
energetické
náročnosti
bytových
domů“.
Již v předchozích číslech tohoto měsíčníku jsem informoval o tom, že tyto
přípravné projektové práce se týkají bloků č. 38 a 39 (Mírové náměstí), 100
a 102 (ul. U Stadionu), 10 a 11 (ul. J. Šípka). Schválením rozpočtu na rok
2017 se tento stav potvrdil, a již nic nám nebrání v zahájení realizační fáze.
V současné době máme na stole rozhodnutí o poskytnutí dotací na celkem
5 z výše uvedených 6 projektových žádostí. Schází nám jen blok 100. Vydání
rozhodnutí o poskytnutí dotace na tento dům však očekáváme v nejbližších
dnech, s ohledem na fázi schválení věcného hodnocení daného projektu.
Můžeme proto s klidem a čistým svědomím říci, že jsme z pohledu žádostí
o poskytnutí dotace, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 100 % úspěšní.
Nyní probíhá fáze příprav a zpracování podkladů pro vypsání řádných výběrových příp. zadávacích řízení. Budou-li tato řádně ukončena, zahájíme
v průběhu jarních měsíců fyzickou realizaci těchto projektů a nájemníci se
dočkají zateplení dotčených objektů.
Zateplení se dále dočká také blok č. 74 (ul. S.K.Neumanna). U tohoto objektu je již vybrán zhotovitel stavebních prací a s ohledem na klimatické podmínky bude zahájena samotná realizace v průběhu měsíce března.
Kromě výše uvedených projektů nás čeká v roce 2017 taktéž řada stavebních
prací menšího rozsahu. Připravujeme výměnu ležatých rozvodů instalačního

potrubí v blocích č. 20 a 21. Provedeme výměnu střešních oken půdních bytů u bloků č. 41 a 18. Taktéž dojde
na výměnu cca 20 ks arkýřových oken v půdních bytech,
jejichž stav byl vyhodnocen již jako nevyhovující. V plánu
je taktéž instalace bytových vodoměrů s dálkovým odečtem (přes 600 ks) a to u bloků (A, B, C, E, H, G, 6,
29,17+17a,43,41,30,42). Jsme taktéž připraveni provést
rekonstrukce přístupových chodníků ke vchodům do
bytových domů, a to u těch, u kterých dosud nejsou
rekonstruovány, a které budou postupně zatepleny
(viz výše).
V rámci elektroprací připravujeme výměnu svítidel,
vypínačů včetně souvisejících prvků ve společných prostorách bloků (D,E,11,100,102,83,74). V návaznosti na
tyto práce (a předcházející zateplení části dotčených
objektů) proběhne také nová výmalba a osazení nových
poštovních schránek ve společných prostorách jednotlivých vchodů. Nesmím také zapomenout na plánovanou
výměnu zvonkových tabel u bloků 42, 99 a 18.
I nadále poběží systém příspěvků v rámci rekonstrukcí
bytů prováděných samotnými nájemníky. Jsme také
připraveni i v letošním roce provádět na základě žádanek
nájemníků zajištění drobných oprav v jednotlivých bytech. Nadále se budeme věnovat pravidelným revizím,
odečtům a samotnému řádnému spravování bytového
fondu.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
První jednání komise v letošním roce bylo zaměřeno na shlédnutí videa o aktivním způsobu třídění odpadů obyvateli města
/www.mojeodpadky/. Dále komise jednala o možnosti přistavení nádob na biologický odpad k rodinným domům za nižší poplatek, než je momentálně stanoven, aby se podpořilo třídění tohoto odpadu většího okruhu lidí. Jednání na tato témata proběhla i s Ing. Dvořákovou
a doporučení bylo předané k projednání na zasedání Zastupitelstva města.
Komise se dále zabývala lokálními topidly v katastru města. Připravila pro občany leták se základními informacemi o kotlíkové dotaci.
Komise projednávala úpravu plánu činnosti na rok 2017. V tomto roce bychom měli organizovat opět akci Ukliďme Česko, dne 8.4.2017,
která byla v loňském roce i přes nepřízeň počasí velice úspěšná.
Naplánované schůzky jsou s technickými službami, městskou policií a občany.
V rámci „Kulturního léta“ bychom chtěli založit tradici řemeslných trhů, regionálních výrobců. Všechno se vším souvisí. Tím, že lidé nakupují v hyper a supermarketech, podporují výrobce z mnohdy velice vzdálených zemí a vlastní řemeslníky tím odkazují k zániku. Měli bychom všichni dbát na trvale udržitelný rozvoj životního prostředí tím, že nebudeme podporovat kamionové přepravy zboží z druhého konce
světa. Tím vlastně podporujeme i to, že se naše silnice a dálnice stávají jedním velkým parkovištěm kamionů.
Komise životního prostředí bude plnit aktuálně úkoly zadané Radou a Zastupitelstvem města Stochov a bude řešit podněty občanů.
Připravila za komisi B. Chytrá
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STOCHOVA
Schválený rozpočet 2017
Položka
Třída 1 - daňové příjmy
Daně - celkem
Daň z příjmu práv.osob - obce
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej.prostranství.
Poplatky za výherní automaty
Daň z nemovitosti
Poplatek za komunální odpad
Třída 2 - nedaňové příjmy
Kultura
Kino
Knihovna
Sociální služby
Dům s pečovatelskou službou
Místní hospodářství
Nebytové prostory - nájem
Nebytové prostory - služby
Sportovní areály města Stochova
Správa bytů
Úhrada starých dluhů
Příjmy z pronájmu majetku
Technické služby
Tepelné hospodářství
Vodárny Kladno
Příjem z pronájmu pozemků
Pronájem kabelové televize
Příjem z věcného břemene
Příjem za parkovací automaty
Příjmy z úr.a realizace fin.majet.
Příjmy z úroků
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté sankční platby
Pokuty
Příjmy z prodeje nekap.majetku
Nahodilé příjmy,xerox,hlášení,ostat.
Ostatní neinvestiční přísp. a náhrady
Příjem za reklamu
Příjem za služby svoz odpadu
Příjem za služby, hřbitovy
Příjem za služby,mezinárodní výměna

Příjmy
rozpočet
69094
57054
5000
400
200
140
1800
1300
3200
100555
1670
1600
70
180
180
95750
2600
4900
3000
83149
2101
1155
54
700
61
90
110
100
40
630
30
600
50
50
1120
150
100
20
360
60
30

Vratka přechodné výpomoci TS s. r. o.
Vratka přechodné výpomoci MAS ., z.s.
Třída 3 - kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Investiční příspěvky
Třída 4 - přijaté dotace
Dotace na státní správu
Dotace na sociální služby
Dotace na politiku zaměstnanosti
Dotace od obcí, platba za MP
Třída 8 - financování
Převod z rezervního fondu
Město celkem

200
200
700
200
500
3647
3467

180
68000
68000
241996

Schválený rozpočet 2017
Položka
Školství
Školství - PO
Smažící pánev pro ŠJ - ZŠ
Granty
Granty
Kultura
Kino
Knihovna
Kulturní fond
Multifunkční centrum Čelechovice
Fond pro mládež a seniory
Kronika
Vnitřní správa

Výdaje Schválený rozpočet
rozpočet Audit,příspěvek svazu
měst a obcí, příspěvek
6745
MAS
6625
Nákup pozemků
120
Stavebnictví
150
Záteplování nájemních
150
domů s dotací
5960
Zateplení domů bl. 74
3614
Snížení energetické
1252
náročnosti čp 486
890
Komunikace
Komunikace ul. U
64
studánky
100
40
17894

Zastupitelstvo

1200

Správa MěÚ

16694

Práce a sociální věci

1613

Dům s pečovatelskou službou
Fond sociální - město
Výdaje na politiku zaměstnanosti

MŠ - zahrada 1.MŠ
Škola přípr.st.prácesítě I..

Výdaje

350
825
99480
43400
2600
31780
1000
1450
3950
1000

1013

Rekonstrukce bytu
2+1 na 2x malobytovPodzemní kontejnerové stání

3500

100

Cyklostezky

750

500

Pasáž bl.38

4650

Územní plán
Stavební údržba město

500
1300

Projekty

2500

Informační systémy

200

Dopravní značení
Rezerva na opravy
budov

300

Místní hospodářství

12305

Nebytové prostory

6330

Muzeum

450

Sportovní areály města Stochova

5125

SAMS-Udržba dětských hřišť

200

Vánoční výzdoba
Vratka za PV - neodbyd. nájemné

100
100

500

100

Byty

63617

Investiční rezerva

0

Správa bytů - provoz

63117

Ostatní výdaje ze

8139

Projekty, energetické audity

500

Splátky úvěrů

7419

Bezpečnost a čistota města

17008

Úhrada úroků z úvěru

720

Údržba města celkem

8466

Město celkem

Odpadové hospodářství

3700

Bezpečnost města

4092

Veřejná zeleň

250

Rekonstrukce větrolamu

500

Všeobecná pokladní správa

9085

Příspěvky na sport a kulturu

800

Příspěvky - fond starosty

90

Požární zbrojnice

50

DPPO-obce

5000

Daně z převodu majetku, ostatní
finanční výdaje

1500

Příspěvek na novou BJ

120

Mezinárodní výměna

350

241996
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
SBĚRNÝ DVŮR STOCHOV
UPOZORŇUJEME OBČANY MĚSTA STOCHOVA, ŽE POČÍNAJE LISTOPADEM 2016
SKONČILO PRAVIDELNÉ SOBOTNÍ PŘISTAVOVÁNÍ BIKRAMOVÝCH VAN Z DŮVODU
ZIMNÍ ÚDRŽBY.
BIKRAMOVÉ VANY SE NEBUDOU PŘISTAVOVAT DO KONCE MĚSÍCE BŘEZNA 2017.
O PRAVIDELNÉM SBĚRU SE DOZVÍTE
VE STOCHOVSKÝCH NOVINÁCH.
Pro uložení Vašeho odpadu funguje i v zimním
období sběrný dvůr. Ten je otevřen každý všední
den od 7,00h do 15,00h. Každá středa je prodloužena do 17h a v případě liché soboty
v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9, 00h do
12,00h.
Nově jsme pro vás vytvořili i facebookové
stránky s názvem Technické služby Stochov,
s.r.o. Budeme velmi rádi, když nás navštívíte.
Účelem těchto stránek je zajistit lepší informovanost občanů o službách, které společnost
Technické služby Stochov, s.r.o. poskytuje.
Najdete tu mnoho užitečných informací týkajících se např. sběrného dvora či květinářství. Na
těchto stránkách můžete vložit své podněty a
připomínky. Dále prosím sledujte i naše webové
stránky, které zní: www.tsstochov.webnode.cz
Děkujeme za spolupráci.

KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
S radostí oznamujeme, že počínaje únorem 2017 můžete u nás v prodejně nakoupit mnoho krásných
věcí na blížícího se Valentýna. Můžete tak potěšit své drahé polovičky nebo kohokoliv jiného a předat právě v tento den dárek plný lásky. Čekají na vás nové valentýnské výlohy a k nákupu malinký dáreček. Dále
pro vás budou připraveny speciální valentýnské vazby květin, které určitě potěší. Nezapomněli jsme ani na
hrnkové květiny ve valentýnském provedení, které provoní váš domov o to déle. Jsou pro vás připraveny
valentýnské dekorace i valentýnské ikebany vytvořené právě pro tento významný den.
Každý den pro vás vážeme z čerstvých květin a pokud si z naší nabídky již uvázaných květin nevyberete, rádi vám připravíme vazbu dle
vašeho přání.
Můžete si u nás objednat i vazby na svatbu, pohřeb, promoci či jinou událost.
Budeme se na vás těšit!

Klára Konopková
TS Stochov, s.r.o.
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ZŠ, MŠ a ZUŠ STOCHOV
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – listopad a prosinec 2016
4. 11.
7. 11.
8. 11.

9. 11.
10. 11.
11. 11.

16. 11.

22. 11.
1.12.

6. 12.
7. 12.

Florbalový turnaj žáků 8. - 9. tříd v kladenské hale Bios
Pedagogická rada, hodnocení výsledků žáků za 1. čtvrtletí školního
roku
Koněpruské jeskyně – exkurze tříd 5.A,B
Tř. 4.A se zúčastnila v pražské ZOO „Dne sponzorů“. Žáci této třídy
sponzorují určitá zvířata - přispívají na jejich chov. V tento den
si mohli prohlédnout ZOO za symbolické vstupné.
Třídní schůzky 2. stupně, rodiče byli seznámeni se studijními vý
sledky svých dětí.Schůzky 1. stupně se konaly individuálně v týdnu
od 7. – 11. 11.
Třída 4.A – exkurze Toulcův Dvůr – výukové programy - v rámci
přírodovědy a vlastivědy. Tentokrát žáci řešili Kelty.
Florbalový turnaj škol Kladenska – žákyně 8. – 9. tříd
Florbalový turnaj v Kladně – mladší žáci 6. – 7. tříd
Exkurze Vv - tř. 6.B – Praha – Malířův ztracený ráj – Celník Rous
seau
Třída 4.B – Divadlo Lampion Kladno – představení Pták Ohnivák
Exkurze do čokoládovny v Šestajovicích byla výbornou inspirací pro
žáky tř. 3.A
Den otevřených dveří Střední odborné školy a stř. odborného učiliště na Nám. E. Beneše v Kladně – zúčastnili se žáci 9. ročníků.
Exkurze Vv – tř. 7.B – Praha – Malířův ztracený ráj – Celník Rous
seau; tuto výstavu viděla 8. 12.i tř. 6.A a 7.A.
Divadlo Spejbla a Hurvínka – tř. 2.A,B
Turnaj v házené v Kladně – chlapci 2.st.
Turnaj v házené v Kladně – dívky 2.st.
Exkurze tř. 4.B – Toulcův Dvůr – program Cesta kolem světa

12. 12.

Vítání občánků v našem městě – žáci 5. roč.
zde zpívají a přednášejí báseň.
13. 12. Tř. 9.A podnikla exkurzi v rámci učiva chemie
Geosvět.
14. 12. Žáci 8. a 9. ročníků navštívili Střední odbornou
školu služeb a řemesel ve Stochově, kde se
seznámili s možností studia v této škole.
15. 12. P. uč. Ctiborová se svým kroužkem hudebních
her navštívila seniory v DPS. Připravili si
program plný vánočních písní a malé dárky.
18. 12. Tradiční "Živý Betlém" se neobešel bez
kroužku hudebních her, děvčata zazpívala
koledy.
19. 12. Paní uč. Ctiborová se svou třídou 5.A připravila
vánoční pásmo, které prezentovala na
vánočním koncertě pro MŠ.
19. - 21. 12. Vánoční prodejní výstava výrobků žáků
našich škol. Výrobky se určitě líbily, škola
utržila 18250,- Kč. Tyto finanční prostředky
budou použity na Den dětí a odměny za sběry
a soutěže na závěr školního roku.
22. 12. Žáci školy shlédli filmové představení "Obr
Dobr"; uskutečnily se vánoční besídky ve
třídách.
Od 23. 12. 2016 do 2. 12. 2017 užívali žáci
vánoční prázdniny.
Mgr. Hana Doušová, zástupkyně ředitele

K ČLÁNKU „ČELECHOVICKÉ KRONIKY“
V listopadu loňského roku jsem byl požádán redakcí našeho časopisu, zda bych nepřipravil k tisku materiály o Čelechovicích, které mi byly
posléze doručeny e-mailem. Jednalo se o několik textů, které jsem nalezl i na webových stránkách www.celechovice.eu, které provozuje
Občanské sdružení Čelechovice v Čechách. Jako zdroj těchto článků je na tomto webu uvedena citace „Blanka Lednická – Kniha Stochov
rodiště sv. Václava“ bez dalších doplňujících podrobností.
Ve zmíněném textu jsem pro prosincové číslo časopisu pouze pozměnil titulek (na webu je uveden pod titulkem KRONIKÁŘI), vynechal
jsem úvodní řádek „Cenným zdrojem informací se stal osobní archiv místního kronikáře pana Václava Jakše“, protože toto v podstatě plyne
z jiné poznámky v textu a přehodil jsem odstavec o kronikářích následujících po panu Jakšovi až na konec článku, přičemž jsem jej doplnil
o první slovo „Doplněk:“ K jiným zásahům do textu nedošlo, ani po mně nebylo požadováno, abych nějakým způsobem ověřil věrohodnost
údajů v něm uvedených. To, že jde o článek převzatý z výše uvedeného webu, bylo také pod titulkem článku výslovně uvedeno. Nebyl jsem
tedy jeho autorem, ani jsem upravený text neopatřil svým podpisem, ten se tam dostal omylem při tvorbě tiskové předlohy. Redakční rada
chtěla uvedením zmíněného článku zpřístupnit tento text i těm, kteří nemají možnost přečíst si jej na internetu.
Nicméně se dostavily dvě kritické reakce, z nichž na tu druhou od paní Vlasty Dlouhé, považuji za nutné reagovat. Upozorňuje nás na to,
že je v článku chybně uvedeno jméno kronikářky i datum, kdy v této funkci pracovala. A současně nás žádá o opravu. To tedy uvádím na
pravou míru: kronikářkou nebyla Božena, ale Vlasta Koulová a kroniku psala v letech 1978 až 1989.
Samozřejmě, že jsem se snažil po této žádosti dopídit, jak to tedy vlastně s údaji v článku na webu je. Už v úvodním odstavci je uvedeno
jméno Blanky Lednické, z čehož se dá usuzovat, že autorkou zmíněných článků je ona. Pokusil jsem se vyhledat analogické informace
i v knize o Stochově, ale nakonec jsem tam nalezl právě jen chybné údaje o paní Koulové, odkud je nepochybně autorka převzala. Ostatní
údaje uvedené v článku nemají v knize o Stochově oporu a lze je tedy považovat opravdu za informace z osobního archivu pana Jakše.
Na webu je umístěno celkem 22 článků z historie Čelechovic a v deseti z nich jsou odkazy na informace nebo svolení od Václava Jakše.
O autorce těchto článků nemám žádné bližší informace a ani nejmenší ponětí, jak se k informacím od pana Jakše dostala. Takže se do doby,
než se tato otázka vyjasní, odmítám podílet na otiskování těchto článků. Ten kdo si je chce přečíst, má k tomu možnost na výše uvedeném
webu v záložce „O Čelechovicích“.
Karel Beran
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Hazard s alkoholem

Zahrádkářské kolonie

Hlídka Městské policie Stochov obdržela informaci o opilém muži, který v ulici Jaroslava
Šípka leží na promrzlé zemi.
Po příjezdu hlídky na místo zde
strážníci nalezli na zemi spícího
muže, který nebyl schopen
chůze ani komunikace.
Vzhledem k nízkým teplotám
hrozilo, že by muž noc venku
nemusel přežít, proto bylo rozhodnuto o jeho předání do péče
zdravotníků a za asistence
strážníků byl převezen do kladenské nemocnice.
S největší pravděpodobností byl muži zachráněn život.

V zimním období se Městská policie Stochov, v rámci
bezpečnostní akce intenzivněji zaměřila na kontrolu
zahrádkářských kolonií spadající do katastru města
Stochova. Přítomní majitelé chat byli kontrolou mile překvapeni a této preventivní činnosti k ochraně jejich majetku
před zloději a vandaly si velmi váží.

Strážníci využili oprávnění ke vstupu do obydlí
Oznamovatel měl obavu o život svého
kamaráda, proto se s žádostí o pomoc
obrátil na strážníky Městské policie Stochov.
Hlídka na místě události šetřením zjistila,
že si muž ze své schránky nevyzvedává
poštu a podle sdělení sousedů ho nikdo tři
dny neviděl vycházet z bytu. Na klepání a
zvonění nikdo nereagoval, proto strážník
vyzval uživatele bytu, aby dal znamení,
pokud je doma a potřebuje pomoc.
Signálem pro vstup do bytu bylo slabé
klepání, které se několikrát opakovalo. Po
překonání vstupních dveří a prohledání
všech místností byl v kuchyni nalezen ležící muž. Po zajištění základních životních
funkcí byla ihned na místo události zavolána záchranná služba, která si muže převzala.
S odstupem několika dní bylo pro strážníky velkou odměnou telefonické zavolání
zachráněného muže, který za svou záchranu všem poděkoval.

Protiprávní jednání
Operátor městského kamerového systému odhalil několik
případů porušování obecně závazných vyhlášek a veřejného pořádku. Jednalo se o nezodpovědné občany, kteří
neuklízejí exkrementy po svých psech a vůbec jim nevadí,
že svým jednáním přidělávají starosti ostatním občanům
a to zejména rodičům malých dětí, jejichž ratolesti teď skotačí ve sněhové nadílce. Dále se jednalo o konzumování
alkoholu v rozporu s obecně závaznou vyhláškou spojené
s močením na veřejném prostranství. Pachatelé přestupků
byli identifikováni a předvoláni na služebnu Městské policie
Stochov k podání vysvětlení, kde za své protiprávní jednání byli strážníkem řešeni blokovou pokutou nebo byli předáni ke správnímu řízení.
Další kapitolou jsou hazardující řidiči, kteří nerespektují
tak zásadní dopravní značku jakou je zákaz vjezdu B2.
Hlídka několik takových řidičů zastavila v ulici Lidická,
Hornická, Zborovská a za přestupek jim uložila blokovou
pokutu.
Martin Skůra, vedoucí strážníků MP Stochov

ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
během měsíce ledna jsme dokončili podklady pro vyúčtování spotřeby tepla za rok 2016 ve Stochově a předali jsme tyto podklady příslušným smluvním partnerům, jako nedílnou součást pro přípravu celkového vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytů. Jako každoročně
vám pro vaši informaci předkládám základní statistické údaje, které se vztahují k výrobě a dodávce tepla ve Stochově:
Celkový objem dodaného tepla 2016:
60.076 GJ
Teplo z kotelny PK1( plynové):
43.014 GJ
Teplo z kotelny K353( uhelné):

17.062 GJ

Spotřeba zemního plynu 2016:

1.879 m³

Spotřeba uhelné směsi 2016:
2.039,9 t
Cena za 1GJ ve Stochově 2016:
595,94 Kč bez DPH
Ke dni 31.1.2017 byly dokončeny a předány práce na výstavbě domovních stanic v bývalém okruhu kotelny 70 v ulici S.K. Neumanna.
To v praxi znamená, že již každý bytový dům disponuje svou vlastní předávací stanicí a nikde již není centrálně připravována teplá voda
a tedy nedochází ke ztrátám tepla způsobeným distribucí tohoto média z místa přípravy ke spotřebiteli.
Během prací na přepojování jednotlivých stanic bylo zjištěno, že v jednom místě je vodovodní řad v neuspokojivém stavu a výhledově by
mohlo dojít k poruše. Proto provede naše firma ještě během jarních měsíců opravu napojení v tomto místě. O této plánované krátkodobé
odstávce vás budeme informovat vývěskou.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov, ITES spol. s r.o.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Začátkem roku byly zakoupeny 4 nové tryskové vysoušeče do zbývajících prostor toalet
ve Sportovní hale města Stochov. Vysoušeče
jsou velice praktické a nahrazují tak nákladnou
spotřebu papírových utěrek.
Bc. Michal Paták,
DiS., vedoucí organizační složky
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE

STOLNÍ TENIS

V lednu se pozvolna rozjely zápasy druhé půle krajského přeboru II. třídy. Stochovské „A“ družstvo sehrálo první dva zápasy doma.
V zápase s kladenským Slovanem přijel soupeř pouze se třemi hráči, což byla pro Stochov velká výhoda pěti skrečovaných bodů. Hned
v prvním zápase po čtyřhře si však vážně poranil koleno Tomáš Velc. Protože nebyl připravený náhradník, byla výhoda domácích rázem
eliminována. Naštěstí vše dobře dopadlo a Stochov vyhrál nejtěsnějším poměrem.
14.1.2017 – Stochov A – Sokol Unhošť A 12:6 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, T. Velc 4/0, Z. Janoušek 2/2, P. Fencl 1/3, čtyřhra 2/0).
15.1.2017 – Stochov A – Slovan Kladno A 10:8 (body / prohry: J. Jedlička 2/1, T. Velc 0/1, Z. Janoušek 1/2, P. Fencl 1/2, čtyřhra 1/0).
Také stochovské „B“ družstvo zahájilo dvěma zápasy druhou polovinu soutěže. Bohužel, nejlepší hráč družstva Roman Žák musel začátkem ledna na operaci a dva až tři měsíce nebude moci nastoupit, což se odrazí ve výsledcích.
13.1.2017 – Stochov B –TTC Kladno E 4:14 (body / prohry: P. Karmazín 3/1,J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 0/2).
20.1.2017 – Stochov B –TTC Kladno F 3:15 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 2/2, čtyřhra 0/2).
7.1.2017 proběhl další ročník tradičního Tříkrálového turnaje ve stolním tenise pro neregistrované hráče. Ze stochováků se nejlépe umístil
Michal Kindl, který obsadil druhé místo.
TJ Sokol Stochov - Honice pořádá 25.února 2017 tradiční Sokolský ples. K poslechu a tanci bude hrát skupina V pantoflích. Všichni jsou
srdečně zváni.
J. Jedlička, starosta jednoty

ŠACHY STOCHOV
Nejdříve bych chtěl všem popřát do nového roku hodně úspěchů v práci i v životě, ale hlavně pevné zdraví. Máme za sebou další rok
a musím přiznat, že pro nás šachisty nebyl až tak zlý.
V regionální soutěži jsme po pátém kole skončili na druhém místě, podařilo se nám zrealizovat dva turnaje, dále jsme se zúčastnili několika
turnajů které pořádaly oddíly v našem regionu.
Také došlo k několika změnám v seznamu členů. Rozloučili jsme se s panem Kabátem, s panem Parmou a také s panem Vatahou, který
zemřel. Konečně se nám přihlásil také jeden hráč z řad žáků. Do nového roku jsme vstoupili zápasem šestého kola v Kolešovicích a po vítězství 4:1 jsme se v tabulce vyhoupli na první místo.
Doufáme, že rok 2017 pro nás bude minimálně úspěšný jako rok minulý. Ještě bych rád poděkoval všem zastupitelům města a hlavně paní
starostce za pomoc v loňském roce, a doufám, že nám pomohou i letos překonat všechny problémy, které určitě budou.
Za šachový oddíl Robert Tůma

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Výroční konference KČT Stochov
Je úterý 10. ledna 2017 a před 18.00 hodinou přicházejí do foyer kulturního domu první členové
KČT Stochov. Dnes tu pořádají výroční konferenci, na které zhodnotí úspěšnou sezonu v roce 2016.
Turisté mimo návštěv na turistických akcích po naší republice, upořádali i pět vlastních akcí. Tři akce
Křivoklátské lesy s účastí 315 lidí, Krušovický vejšlap se 134 účastníky pochodu a Silvestrovský pochod s 257 startujícími, pořádají ve spolupráci s městem Stochov a jarní Družeckou šlápotu, které se
zúčastnilo celkem 522 a zimní Družeckou šlápotu, která se konala ve spolupráci s OÚ, ZŠ a MŠ
Družec. Je potěšitelné, že v poslední době se těchto turistických vycházek zúčastňuje čím dál více
občanů Stochova. Potkáte se s nimi i na akcích v blízkém okolí, například v Kalivodech, Rakovníku
a nebo v Družci. Každoročně pořádá KČT Stochov dva víkendové zájezdy do různých míst naší republiky, a to od čtvrtka do neděle. V červnu turisté navštívili Nebákov v CHKO Český ráj, který byl
roce 1955 vyhlášen první krajinnou oblastí. Druhý zájezd se uskutečnil koncem října, a to do města
rybníků, Třeboně. První turistická vycházka byla okolo rybníka Svět, s rozlohou 250 ha a prohlídkou
blízkého okolí. Největším rybníkem je však Rožmberk s rozlohou 489 ha. Části tohoto rybníka byla
věnovaná sobota a neděle patřila prohlídce památného lázeňského a hlavně rybářského města. Na
letošní rok je již připraven víkend do Telče. V letošním roce byla obnovena akce jarní setkání turistů.
Tentokrát se uskuteční v Českém Brodě a ani zde nebudou turisté KČT Stochov chybět.
V letošním roce 2017 se uskuteční opět všechny akce pořádané KČT Stochov, a to 6. dubna,
43. ročník Ze Stochova do křivoklátských lesů, na 6. května je připraven 37. ročník Krušovického
vejšlapu a 13. května, 25. ročník letní Družecké šlápoty. 18. ročník zimní Družecké šlápoty se uskuteční 26. prosince a 41. ročník Silvestrovského pochodu v neděli 31. prosince.
Pojďte s námi do přírody. Na všechny tyto akce vás zve KČT Stochov.

Foto i text: Václav Čížek

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 10

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

!!! 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

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

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.

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

Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platností 12/2017.
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 17.30

So 8.00 - 11.00

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a Městskému úřadu Stochov, za blahopřání
k mým narozeninám.
Libuše Janejová
Děkujeme všem hodným lidem, kteří se finančně zapojili do Tříkrálové sbírky a ochotně tím
podpořili dobrou věc. Moc si toho vážíme.
Lucie Valušová, MUDr. Markéta Voborská
Děkuji paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové, za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Zároveň děkuji panu Zdeňku Zaspalovi za jeho doručení.
Anna Tundrová
Děkuji městskému úřadu, paní starostce Mgr. M. Becherové a Komisi pro mládež a seniory
za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Drahomíra Kreuzziegerová

VZPOMÍNKA
V únoru to bude osm let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička Božena Lakotová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Jozef, dcery Eva a Zuzana s rodinami

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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Jsme na webu:
www.stochov.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY

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

GALERIE 90LETÝCH
Dne 12. 1. 2017 oslavila 93. narozeniny paní Marie Moravcová. 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

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit, že výběr místního poplatku za provoz
„Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“ a „Místní poplatek ze psů“ pro rok 2017 byl již
zahájen.
Výše poplatku za „odpad“ zůstává stejná i pro rok 2016 - 600,-Kč/os./
rok.
Splatnost: 1.pol.2017 do 28. 2. 2017
2.pol.2017 do 30. 6. 2017
Výše poplatku za psa v bytě 800,-Kč, v domě 120,-Kč
Splatnost do 31.3.2017

Možno platit v informačním středisku (v přízemí městského úřadu):
Pondělí 8,00 - 12,00
13,00 – 16,30
Úterý 8,00 - 11,30
13,00 – 14,00
Středa 8,00 - 12,00
13,00 – 16,30
Čtvrtek 8,00 - 11,30
13,00 – 15,30
Pátek 8,00 - 11,30
12,00 – 12,30
Oba poplatky můžete uhradit platební kartou
Pozn. Obyvatelé žijící v bytech města měli první část poplatku zahrnutu v SIPO za měsíc leden. Pokud tomu tak nebylo,
informujte se na Městském úřadě Stochov.
Referentka správního odboru J. Skořepová

