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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
INVESTICE
Vážení občané,
dne 19. 12. 2016 projednalo a schválilo
Zastupitelstvo města Stochova na svém
veřejném zasedání rozpočet města na rok
2017, který byl uveřejněn v minulém výtisku našeho měsíčníku. Je zde začleněno několik významných
investičních akcí.

v součinnosti s vedením školských zařízení a splňuje
všechny požadavky ze strany vedení tohoto zařízení.
Samozřejmě nezapomeneme i na další důležité
investiční akce jako jsou např. – chodník v Honicích
a chodník Čelechovice, včetně autobusových zastávek na návsi.
Na jaře začne i zateplování bytového domu bloku 74,
ul. S. K. Neumanna, který jsme již pro nepřízeň počasí
nemohli udělat a také v letošním roce dokončení
PASÁŽE – Mírové náměstí.

V současné době jsou vyhlášena výběrová řízení na zateplení
bytových domů ve vlastnictví města, a to: bloky 38 a 39 - na Mírovém náměstí.

O dalších investičních akcích, které budou navazovat
v následujících částech města, vás budu informovat postupně v příštích vydáních.

V letošním roce jsou plánována i výběrová řízení na zateplení
bytových domů bloky 100 a 102, ul. U stadionu a bl. 10 a 11,
J. Šípka. Vše se bude odvíjet od přidělených dotací a případně
schválené úpravy rozpočtu.

UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ

Další významné investiční akce, které nás čekají, jsou: zateplení
budovy MÚ Stochov čp. 486, kde v současné době jsme ve fázi
přidělení dotace.
Naše město myslí i na nejmladší obyvatele, a proto je schválena
investiční akce ,,Rekonstrukce školní zahrady areálu I. MŠ
Stochov“. Realizace této akce proběhne v prázdninových měsících. Příprava na rekonstrukci této zahrady probíhala opět

Dne 9. února 2017 starostka města Stochova
a místostarosta města, spolu se zástupkyní Komise pro
mládež a seniory, předali listinu ,,Udělení čestného
občanství“ paní Marii Matějkové, Stochov, válečné
veteránce, za zásluhy ve 2. světové válce v boji proti
fašismu, při osvobozování Československa (viz foto).
Udělení čestného občanství odsouhlasilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. 12. 2016.
Mgr. M. Becherová, starostka města
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Vyhodnocení výběrových řízení
2016 – akce
„BYTY PRO STOCHOVÁKY“
V roce 2016 Rada města projednávala na
9 zasedáních (z celkového počtu 19 zasedání) jako jeden z bodů programů těchto jednání výběr uchazečů (tj. potenciálních nájemců)
na volné byty ve vlastnictví města Stochova.
Rada města rozhodla v daném období o vyhlášení výběrových řízení
pro občany města Stochova na obsazení celkem 23 volných bytů
(4krát byt o velikosti 1+1, 19krát byt o velikosti 2+1). V rámci těchto
vyhlášených výběrových řízení došlo celkem 62 přihlášek od uchazečů, kteří ve většině případů splnili stanovené podmínky. V daném roce
evidujeme celkem 50 podaných žádostí na volné byty o velikosti 2+1
a 12 žádostí na byt o velikosti 1+1.

Vždy je taktéž zúčastněným nabídnuta možnost provedení tahu vítězného uchazeče (avšak málokdy chtějí
zájemci o byt vzít osud do svých rukou).
Za rok 2016 můžeme konstatovat (stejně jako za
předchozí rok 2015), že poptávka po bytech převyšuje
jejich současnou nabídku. V roce 2016 nastaly pouze
2 případy, kdy o výše uvedené volné byty neprojevil
zájem žádný uchazeč z občanů města Stochova.
Správa bytového fondu dlouhodobě vede přesnou
evidenci stavu jednotlivých bytů včetně jejich obsazenosti.
V případě dotazů či zájmu o volný byt proto neváhejte a obracejte se na Správu bytového fondu
města Stochov. Zde vám budou poskytnuty veškeré možné informace.

Výběr budoucích nájemců se provádí na jednáních Rady města,
kterého se účastní zástupci z řad uchazečů. Tito jsou vždy včasně
informování o termínu a času losování.

Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

Z KANCELÁŘE TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Kontroly kotlů
Vážení spoluobčané, v posledních dnech se setkáváme na Městském úřadě ve Stochově s dotazy ohledně „kontroly kotlů“
s tím, že na území města jsou občané, kteří vypouštějí do ovzduší černý dým. V takovém případě, že mají občané toto podezření, mají možnost obrátit se na odbor životního prostředí v obci s rozšířenou působností, tj. v případě města Stochov, Magistrát
města Kladna.
Vzhledem k tomu, že se vyskytly již případy, že se za úředníky vydávali i zloději, chtěli bychom vám sdělit pár podrobností
k takové kontrole. Každá úřední kontrola může proběhnout až po písemném upozornění na podezření z porušování zákona
o ochraně ovzduší. To znamená, že ani úředník, natož kdokoliv jiný, v žádném případě není oprávněn požadovat vstup do domu
za účelem kontroly kotle nebo jiného spalovacího zdroje, aniž by majitel nemovitosti byl předem písemně upozorněn dopisem na
možnost fyzické kontroly. Kontrolující pracovníci se prokážou služebním průkazem úřadu a mohou vstupovat pouze ke kotli nebo
skladu paliva, do jiných částí domu nemají přístup.
Dále bychom chtěli občanům, vlastníkům rodinných domů, připomenout, že od ledna letošního roku platí i povinnost předložit
na požádání protokol o kontrole kotle na pevná paliva. Revizi je nutné, dle zákona, provádět jednou za dva roky. Pokuta může
činit až 20 tisíc korun.
Roman Klusák, tajemník městského úřadu

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
V průběhu měsíce března, a to od 1.3.2017 do 8.3.2017, dojde k osazení nového dopravního
značení v ul. Lidická (úsek pod hřbitovem), a to z důvodu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Ulice Lidická bude od hřbitova ve směru k silnici II/236 JEDNOSMĚRNÁ,
s výjimkou cyklistů.
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
v tomto roce jsou po několika letech leden a únor opravdu zimními měsíci se vším, co k tomuto ročnímu období patří. Například v měsíci
lednu jsme na referenčním místě, kde měříme průměrné denní teploty, zaznamenali 18!! dnů během nichž denní průměrná teplota nevystoupila nad bod mrazu. Je tedy samozřejmé, že i množství tepla, které bylo vyrobeno a prodáno, je vyšší. Nicméně pokud jsem porovnal průměrné denní teploty v tomto období ( porovnával jsem srovnatelné roky 2012 a 2017), tak přesto, že letošní leden byl chladnější, bylo vyrobeno
a prodáno méně tepla než v roce 2012. Opět se i zde, v praxi, projevují opatření provedená na topné soustavě a na zateplení objektů.
V únorové měsíční uzávěrce jsme mohli poprvé zcela objektivně vyhodnotit přínos nově vybudovaných domovních předávacích stanic v ulici
S. K. Neumanna. V oblasti spotřeby tepla pro výrobu teplé vody se u všech objektů s nově vybudovanými stanicemi projevila úspora v množství tepla potřebného pro výrobu 1m³ teplé vody.
V měsících březnu a dubnu proběhne v uhelné kotelně K353 kontinuální měření emisí na dalších kotlích. Na toto měření se v současné
době v technické rovině připravujeme.
Na závěr tohoto příspěvku připojuji informaci o teple, které bylo vyrobeno a prodáno ve srovnatelných letech 2012 a 2017:
r.2012( leden) ….................................... 12.180 GJ
r.2017( leden) ….................................... 10.775 GJ
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov, ITES spol. s r.o.

KAMARÁDI STOCHOV

GALERIE 90LETÝCH
Dne 13. 2. 2017 oslavila 91. narozeniny paní Marie Matějková a 19. 2. 2017 oslavil 91. narozeniny pan Antonín
Melen. K těmto významným životním jubileím jim 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
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Technické služby Stochov, s.r.o. oznamují, že počínaje dnem 1. 2. 2017 mají nového ředitele společnosti,
a to pana Ing. Vladimíra Svatka. Jeho e-mailové spojení je ts1-stochov@seznam.cz.
Dále prosím sledujte naše 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. poskytují. 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

SBĚRNÝ DVŮR TECHNICKÝCH SLUŽEB STOCHOV, S.R.O. A JEHO OTEVÍRACÍ DOBA
Žádáme občany, aby neodkládali velkoobjemový odpad z domácnosti
(sedací soupravy, křesla, matrace, atd.), ze zahrady (větve, listí, tráva),
stavební odpad a elektroodpad ke kontejnerovým stáním ani na jiná místa
v našem městě.
K těmto účelům slouží areál sběrného dvora společnosti Technické služby
Stochov, s.r.o., kde mohou občané Stochova bezplatně tento odpad uložit.
Další možností je objednat si svoz odpadu u naší společnosti za rozumné
ceny. Vidíte, že možností, jak se legálně zbavit odpadu je opravdu spousta,
a pokud si s něčím nevíte rady, zavolejte, rádi vám poradíme. Za jakékoliv
jiné uložení vašeho odpadu vám hrozí pokuta ve výši až 50 000 Kč.
Věříme, že naším společným cílem je, aby se Stochov stal ještě hezčím a čistším městem. Sběrný dvůr je otevřen každý
všední den od 7,00h do 15,00h. Každá středa je prodloužena do 17,00h a v případě liché soboty v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9,00h do 12,00h.
Dále upozorňujeme občany města, že bikramová vana, která je přistavena u hřbitova ve Stochově, je určena pouze na odpad
ze hřbitova, tj. bioodpad. Nepatří do ní ani pneumatiky, ani elektronika. Bude na to též kladen důraz a výhoz tohoto nebo podobného odpadu bude opět pod pokutou.

PRONÁJEM BIKRAMOVÝCH VAN
Potřebujete vyklidit své byty, sklepy, domy?
Potřebujete se zbavit harampádí dříve, než se z něj nervově zhroutíte?
Bouráte kůlnu nebo dílnu?
Chystáte se rekultivovat svou zahradu?

CENY ZA PRONÁJEM BIKRAMOVÝCH VAN:
Bikramová vana 2m³ - 500 Kč vč. DPH / 1 den
Bikramová vana 4m³ - 700 Kč vč. DPH / 1 den
Bikramová vana 6m³ - 1 000 Kč vč. DPH / 1 den
Doprava – 24 Kč vč. DPH/ 1 km´
K ceně pronájmu a dopravy je nutno připočítat poplatek za uložení odpadu (skládkovné) dle platného ceníku Ekologie, s.r.o.

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 6

TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Vítáme jaro!! Ano, počínaje březnem 2017 jsme pro vás v našem útulném a provoněném květinářství připravili velký výběr bylinek, petrklíčů, narcisek, hyacintů, vřesů a mnoho dalšího. Také pro vás připravujeme velikonoční výzdobu, ve které samozřejmě
nesmí chybět ani misky s osením.
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.
OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ :
PO – PÁ:
SOBOTA:
NEDĚLE:

8,00h – 12,00h
8,00h – 11,00h
ZAVŘENO

12,30h – 17,00h

Budeme se na Vás těšit!
Klára Konopková
TS Stochov, s.r.o.

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.

Marie Lincová

Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.

Jan Feierfeil

Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové, přátelům a moji milé rodině za blahopřání k narozeninám.

Marie Karlovská

Děkuji MÚ, paní starostce a Komisi pro mládež a seniory za přání k mým 91. narozeninám. Též si vážím vašeho ocenění, že Zastupitelstvo
města Stochov odsouhlasilo udělení čestného občanství Města Stochova a zapsání do kroniky.
Marie Matějková s rodinou
Děkuji městskému úřadu, paní starostce Mgr. M. Becherové a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Drahomíra Kreuzziegerová
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež a seniory za blahopřání k narozeninám.
Stanislav Černý
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým 75. narozeninám.

Danuše Archmannová

V březnu to bude 7 let co nás navždy opustil náš milovaný manžel Karel Svoboda. Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Lenka Svobodová a Honzík
Dne 26. 3. 2017 by se dožil sto roků pan Alois Vališ.

Stále vzpomíná dcera Helena s rodinou

Dne 28. března 2017 uplynou čtyři smutné roky ode dne, kdy nás opustil pan Petr Strejc. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Celá rodina a přátelé
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KOMPOSTOVATELNÝ „BIO“ ODPAD
Město Stochov ve spolupráci AVE Kladno spol. s.r.o. nabízí svým občanům v roce 2017 novou službu na odvoz a zpracování kompostovatelného odpadu ze zahrádek.
Jedná se o kompostéry, umístěné u jednotlivých domů, jejichž majitelé si tuto službu objednají a uhradí. Kompostéry budou svážené
speciální technikou.
Sezona svozu těchto složek odpadu znamená 14 svozů v období od 1. dubna do 31. října, a to 1 x za 2 týdny, (každý sudý pátek).
Zájemci o tuto službu si mohou zvolit ze dvou typů nádob o různých velikostech a cenách:
Nádoba: 140 l za cenu 350,-Kč / sezona (včetně DPH)
240 l za cenu 365,-Kč/ sezona (včetně DPH)
Používané nádoby jsou vhodné z pohledu pachové složky.
Do kompostérů je pak možno odkládat čistý odpad ze zahrádek (tráva, květiny s balem, štěpky z větví, listí, nepoužitelné ovoce a zelenina, plevel, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec). Odpad z kuchyní je z pohledu možné infekce zakázán (zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady).
V případě vašeho závazného zájmu vyplňte níže uvedenou objednávku služeb a odevzdejte ji v informačním středisku MÚ Stochov
do 20.3.2017. Při odevzdání je nutné ihned požadovanou službu uhradit.

----------------------------------------------------------------------------------OBJEDNÁVKA NÁDOBY NA BIO ODPAD – KOMPOSTÉRU
Příjmení, jméno …………..………………………………………………………………………………………………..
Ulice, čp. ………………………………………………………………………………………………………………………
Město ……………..……………………………… Telefon ……………………………………………………………….
Velikosti objednane nadoby
140 l za cenu 350,-Kč včetně DPH
240 l za cenu 365,-Kč včetně DPH

V případě, že o tuto službu nebudete mít v dalším roce zájem je nutno službu zrušit a nádobu vrátit
poskytovateli služby tj. AVE Kladno spol. s.r.o..
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TŘÍDÍME ODPAD
Vážení spoluobčané,

kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie, obaly od

v souvislosti s novelou zákona o odpadech bylo nutné provést novelu obecně závazné vyhlášky (OZV) o stanovení systému shromažďování, sběru, pře-

CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech.

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Naopak sem NEPATŘÍ mastné obaly se zbytky potravin

stavebním odpadem na území města Stochova. Novela č. 229/2014 stanovuje

nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných

povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpa-

nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové

du, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, a nově kovů a bio-

trubky.

logicky rozložitelných odpadů.

Zelený kontejner na sklo - PATŘÍ sem barevné sklo,

Kovy (celoročně) a bio odpad (duben až říjen) můžete odkládat ve sběrném

například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických

dvoře ve společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. v Honicích, a to pondě-

nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Pokud

lí – pátek - 7:00 – 15:30 hod. Veškeré informace naleznete na stránkách

jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do

města www.stochov.cz. v rubrice „Odpadové hospodářství“ (např. mapu

bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. Můžeme vha-

s aktuálním rozmístěním jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad, svozový

zovat také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo

kalendář bio odpadu atd.).

není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

A jen pro připomenutí, jak odpad třídit:

Do těchto nádob NEPATŘÍ keramika, porcelán, autosklo,

Modrý kontejner je na papír – PATŘÍ sem například časopisy, noviny,
sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy (bez vazby, pou-

zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Červený kontejner na elektroodpad – drobné elektro-

ze vnitřky).
Do modrého kontejneru NEPATŘÍ uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité

spotřebiče (např. žehličky, fény, mobilní telefony, ale také
baterie)
Zelenočervený kontejner na textil, obuv a hračky –

dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Žlutý kontejner je na plast - PATŘÍ sem fólie, sáčky, plastové tašky, se-

vše vyprané nebo umyté

šlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků,

Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Ivana Dvořáková

Vážení spoluobčané,
dne 1.4.2017 od 8:00 do 12:00 bude uskutečněn v areálu společnosti Technické služby Stochov s.r.o
v Honicích sběr nebezpečného odpadu.

Mezi nebezpečný odpad patří:
syntetické barvy, laky
syntetická ředidla
mořidla
autobaterie
oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
kyseliny, louhy
lepidla, pryskyřice
těkavé látky, fotochemikálie
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Děkujeme vám, že třídíte odpad.
Ing. Ivana Dvořáková
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Dámy v nesnázích
Na hlídku Městské policie Stochov se obrátila bezradná žena ze Stochova
s žádostí o pomoc. Oznamovatelka sdělila strážníkům, že její matka upadla
v bytě na podlahu a sama ji nedokáže zvednout. Hlídka okamžitě vyrazila na
místo události a seniorce pomohla vstát z podlahy. Následným šetřením bylo
zjištěno, že dáma i přes pokročilý věk přečkala pád na tvrdou podlahu zcela
bez újmy na zdraví.
Zachráněné osobní vozidlo
Městská policie Stochov již
řadu let vykonává na základě
veřejnoprávní smlouvy hlídkovou činnost v obci Kačice.
V polovině měsíce února hlídka stochovských strážníků ve
výše zmiňované obci v ulici
Nová během kontrolní činnosti
nalezla podezřele zaparkované
vozidlo značky Peugeot 308
sw, které bylo dle zjištění evidováno v databázi odcizených vozidel.
Pěší hlídky
Hlídky Městské policie
Stochov dohlíží v ulicích
města na dodržování
veřejného pořádku a také
na dodržování obecně
závazných vyhlášek vydané Zastupitelstvem
města Stochova. Díky
teplejšímu počasí opět
nastává problém
s konzumováním alkoholu na veřejném prostranství, které je v rozporu
s vydanou obecně závaznou vyhláškou. Nadměrná konzumace alkoholu na
veřejném prostranství občany, a to všech věkových kategorií, přináší s sebou
nejen nepořádek, močení na veřejnosti, ale také nepříjemný hluk, plný vulgarismů a v neposlední řadě i fyzické útoky. Proto strážníci intenzivněji provádí
pěší kontroly ve vytipovaných lokalitách, jako je například ulice Hornická a k ní
přilehlé vnitrobloky.
Psí exkrementy
Městskou policií Stochov byla opět odhalena nezodpovědnost některých pejskařů, kteří mají problém
dodržovat zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích §
47 odst.1 písmene e) a po svých psech na veřejně
přístupných prostranstvích neuklízí exkrementy.
Strážníkům se opět potvrdilo pravidlo, že za přítomnosti hlídky se pejskaři chovají zodpovědně a dodržují zákony, ale bohužel za jejich nepřítomnosti se najdou tací, kteří razí vlastní filozofii, že když nikdo
nekouká, tak nebudu po svém psu exkrementy uklízet.
Několik takových případů bylo odhaleno operátorem kamerového systému
a tito nezodpovědní majitelé byli předvoláni na služebnu Městské policie
Stochov k podání vysvětlení, kde jim po předložení důkazů z kamerového

systému byla udělena sankce v podobě nemalé blokové
pokuty. Toto se týká i okrajových částí města, tzn. části
Čelechovice, Honice a Slovanka, kde se ve velké míře
tento nešvar rozšířil. Neznamená tedy, že pokud pejskař
bydlí ve výše uvedených částech, že mu nemůže být udělena pokuta za to, že po svém psím miláčkovi exkrementy
neuklidí. Upozorňujeme, že sáčky na psí exkrementy jsou
bezplatně k dispozici v infocentru městského úřadu nebo
na vyžádání.
Agresivní nezletilec
Strážníci městské policie Stochov, řešili případ agresivního nezletilého chlapce, který během jednoho dne stačil své
matce nadělat plno starostí.
V ulici Hornická nezletilec vyzkoušel své bojové umění,

když několika kopy poslal k zemi bezbranný koš na odpadky a poté působil další problémy.
Strážníci po příjezdu na místo události šetřením zjistili
totožnost chlapce a následně se hlídce podařilo zkontaktovat i jeho matku. Chlapce se podařilo o pár minut později
dopadnout v doprovodu hlídky a matky putoval na místní
OO PČR Stochov. Celou událostí se teď budou zabývat
policisté a sociální pracovníci. Díky rychlému zásahu strážníků Městské policie Stochov, se podařilo zabránit dalšímu
poškozování majetku a hlavně v napadání občanů
Stochova.
Přehled řešených přestupků MP Stochov za období
1.1. – 28.2.2017
Krádež
Porušení obec. záv. vyhlášky a nař. obce
Dopravní přestupek
Porušení veř. pořádku

1
19
42
8

Martin Skůra, vedoucí strážníků MP Stochov
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
První odehrané kolo amatérské squashové ligy je za
námi. Celkem se do soutěže přihlásilo 11 hráčů. Všichni mezi sebou odehráli jednotlivá utkání. Vítězem celé
skupiny se stal nakonec s jednoznačnými výsledky
a bez prohraného utkání Ing. Michal Kulhánek. Následně bude odměněn věcnou cenou vedoucím Sportovního areálu města Stochov.
Registrace do 2. kola ASL byla již spuštěna. Pokud
budete mít i vy zájem poznat nové soupeře a zahrát si
squash za zvýhodněnou cenu ve sportovní hale,
neváhejte se přihlásit. 2. kolo se bude odvíjet od počtu
přihlášených hráčů, časový předpoklad od
15. 3. – 30. 4. 2017.
V březnu 2017 vás zveme na kvalifikační kolo
v mažoretkovém sportu do sportovní haly. Můžete se
těšit na vystoupení jednotlivců i skupin v několika kategoriích.
Připravili jsme pro vás také zvýhodněnou akci na
oblíbený bowling, a to každou neděli v tomto
měsíci.
Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí organizační složky
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE

STOLNÍ TENIS

V lednu a únoru pokračovaly zápasy druhé půle krajského přeboru II. třídy. Stochovské „A“ družstvo sehrálo dalších 5 utkání s cílem skončit po základní části soutěže do 7. místa a vyhnout se ošemetné playout o sestup. I když
pouze jednou „A“ družstvo prohrálo, 3 remízy z těchto 5 zápasů nic neřeší.
27.1.2017 – Stochov A – Sokol Buštěhrad A 6:12 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, Z. Janoušek 2/2, P. Karmazín 2/2,
J. Hudeček 0/4, čtyřhra 0/2).
28.1.2017 – Slaný A – Stochov A 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, P. Karmazín 2/2, Z. Janoušek 2/2, P. Fencl
1/3, čtyřhra 2/0).
8.2.2017 – Stochov A – Sokol Lány B 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, P. Karmazín 3/1, Z. Janoušek 2/2, J. Hudeček 0/4, čtyřhra 1/1).
11.2.2017 – SK Viktorie Ořech – Stochov A 7:11 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 2/2, P. Karmazín 3/1, P. Fencl 1/3, čtyřhra
2/0).
22.2.2017 – Stochov A – Sokol Rakovník 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 1/2, T. Velc 0/2, P. Karmazín 2/2, P. Fencl 1/3,
čtyřhra 2/0).
V dalších zápasech pokračovalo také stochovské béčko, které je zatím bez výhry už má jistý sestup do nižší soutěže.
24.1.2017 – Slaný B – Stochov B 13:5 (body / prohry: P. Karmazín 4/0, J. Hudeček 1/3,T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 0/2).
9.2.2017 – Slovan Kladno B – Stochov B 16:2 (body / prohry: P. Karmazín 2/2, J. Hudeček 0/4, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 0/2).
17.2.2017 – Stochov B – Sparta Kladno A 8:10 (body / prohry: P. Karmazín 4/0, J. Hudeček 3/1, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 1/1.
J. Jedlička, starosta jednoty

ŠACHY STOCHOV
V neděli 12. 2. jsme sehráli 8. kolo regionální soutěže B,
a to v Buštěhradu. Protože dva hráči byli nemocní a další se
vůbec neozval, odjížděli jsme trochu s obavami, jak to dopadne.
Měli jsme opravdu velké štěstí, když hráč na páté šachovnici
dokázal prohranou partii otočit a zvítězil. A protože to byla třetí
výhra, tak hráč Buštěhradu na první šachovnici dal partii za
remízu, i když by to pravděpodobně mohl vyhrát. Prohrál akorát
pan Červenka na druhém postu, poté co se mu podařilo udělat
chybu. Celkový výsledek 3 1/2 : 1 1/2 nám zajistil 25 bodů
a držíme se stále na prvním místě ve skupině.
V neděli 26. 2. jsme sehráli deváté kolo regionální soutěže,
a to doma s oddílem ŠK Rakovník. Věděli jsme, že to nebude
jednoduchý souboj, ale že nás převálcují 4 : 1 jsme si nemysleli.
V sezoně 2015 - 2016 jsme je porazili 5:0, a tak jsme doufali,
že uhrajeme alespoň remízu. Bohužel přijeli na nás s tím nejsilnějším co mohli postavit a byla na světě první prohra v devátém kole, která nás
přesunula z prvního místa až na třetí. Na čtvrté a páté šachovnici prohráli Tůma a Koblic, na druhé a třetí šachovnici uhráli páni Honzík
a Červenka remízu, no a na prvním postu měl pan Pucholt jasně vyhranou pozici, bohužel v závěru se mu povedlo stvořit hrubou chybu
a partii prohrál. V závěru soutěže nás čekají ještě dva těžcí soupeři a to Odolená Voda a Kolešovice C. Přesto věříme, že se udržíme v horní
polovině soutěže.
Za šachový oddíl Robert Tůma

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
3/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 8. 3. 2017. 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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INZERCE

MO ČČK STOCHOV

!!! 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

ELEKTROINSTALACE

WÜSTENROT
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
Dodáváme, montujeme









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.



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 12/2018.
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 17.30

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČERVENÉHO
KŘÍŽE VE STOCHOVĚ SPOLU
S PARTNERY SI VÁS DOVOLUJÍ
POZVAT NA
„POSEZENÍ S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ,
12. BŘEZNA 2017 OD 14,00 - 18 HOD.
DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A POSLECHU

So 8.00 - 11.00

Pekárna ZeMěDar
Nové Strašecí
Tradiční výroba domácího
kváskového chleba a
bezlepkového kváskového chleba
objednávky a informace:
Jana Vyskočilová 724226354
Boženka Hurtíková 728635040
www.pekarnazemedar.cz

HRAJE SKUPINA HAPPY BAND
VSTUPNÉ 50,-Kč
TOMBOLA VÍTÁNA
MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ
PŘIPRAVUJE ZÁJEZD KUDOWA
ZDROJ
26. DUBNA 2017

Do kolektivu
prodejny potravin "Můj obchod"
na Mírovém náměstí ve Stochově
přijmeme spolehlivou prodavačku.
Nástup možný ihned,
bližší informace v obchodě.

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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INFORMACE

ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV

PETRA ČERNOCKÁ A JIŘÍ PRACNÝ DĚTEM
19. 3. 2017 začátek od 15:00
Kulturní dům - velký sál - Stochov

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – leden 2017
3. 1. Žáci 4. A navštívili Toulcův Dvůr, kde pracovali na projektu „Cesta kolem světa“. V rámci učiva se seznámili s různými kulturami civilizací po celém světě.
4. 1. Třída 9. A vyjela do Sládečkova muzea v Kladně na výstavu IT techniky. Někteří žáci 9. ročníku navštěvují nepovinné předměty Informatika a Výpočetní technika.
6.1. Třída 4. B navštívila Městskou knihovnu, kde shlédla prezentaci knihy Malý princ - A.de Saint -Exupery.
11. 1. Žáci 5. A, B navštívili pražské divadlo Minor, kde shlédli představení „Hon na jednorožce“.
Tato zajímavá hra přiblížila dětem život v období totalitního režimu v ČR.
23. 1. V tento den se uskutečnila Pedagogická rada ZŠ Stochov, která zhodnotila výsledky prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního
roku 2016/2017.
24. 1. Třídy 2. A, B vyjely na výstaviště Praha Holešovice na vzdělávací a inspirativní výstavu modelů z Lego.
Matematická olympiáda v Kladně – zúčastnili se F. Valenta (9. roč.), L. Typlová, V. Křivánek a P. Markup (5. roč.)
31. 1. Končí 1. pololetí školního roku 2016/2017; žáci obdrželi výpis vysvědčení.
Následovaly zasloužené pololetní prázdniny a dva dny ředitelského volna.
Mgr. Hana Doušová, zást. ředitele

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 15. 2. 2017 se v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov uskutečnilo první slavnostní
přivítání občánků mezi občany města v letošním roce. Paní starostka Mgr. Miloslava
Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 4 chlapečky a 3 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Tomáše Velce, Tadeáše Maška, Tomáše Gombitu, Matěje Spiváka,
Adélu Landovou, Emmu Vomastkovou, a Zuzanu Mužíkovou. Všem ještě jednou touto cestou
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Městský úřad
Stochov
J. Šípka 486, 273 03,
Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax:
(+420) 312 679 132

Adéla Landová

Tomáš Velc

Tadeáš Mašek

Emma Vomastková
Tomáš Gombita

Matěj Spivák

Zuzana Mužíková

