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ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2018

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Zastupitelstvo města Stochova na svém zasedání dne 20. 12. 2017 schválilo ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2018, viz níže.
Schválený rozpočet pro rok 2018 Výdaje 5xxx Mezinárodní výměna
Audit,příspěvek svazu měst a
rozporozpočet po5xxx obcí, příspěvek MAS
čet
ložka
tis.

Schválený rozpočet pro rok 2018 Příjmy
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.

80599
69859
5000
400
200
140
500
1300
3200
100045
1700
1650
50
180
180
94895
2344
4721
2580
83099
2151
1540
54
700
61
90
110
500
25
625
25
600
50
50
1055
120

Ostatní neinvestič. příspěvky a náhrady
Příjem za reklamu
Příjem za služby svoz odpadu
Příjem za služby, hřbitovy

100
20
760
30

Příjem za služby,mezinárodní výměna
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
Úvěr od České spořitelny a. s.
Město celkem

25
200
200
190

5xxx
6xxx
6xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
6xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
8xxx
5xxx

5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
6xxx
5xxx
5xxx

190
118084
83484
34600
299118

5xxx
5xxx
5xxx
5xxx

Školství
Školství - příspěvková organizace
Chladící skříň-Školní jídelna
Rekonstrukce odborných učeben, bezbarierový přístup ZŠ s financováním
dotace
Granty- protidrogová prevence
Granty
Kultura
Kino
Knihovna
Kulturní fond
Multifunkční centrum Čelechovice
Fond pro mládež a seniory
Kronika
Vnitřní správa
Zastupitelstvo
Správa MěÚ
Správa MěÚ- investice
Práce a sociální věci
Dům s pečovatelskou službou
Fond sociální - město
Výdaje na politiku zaměstnanosti
Místní hospodářství
Nebytové prostory
Muzeum - provoz
Sportovní areály města Stochova
SAMS - údržba dětských hřišť
Vánoční výzdoba
Vratka za PV - neodbydlené nájemné
Byty
Správa bytů provoz
Správa bytů-splátky úvěrů
Projekty, energetické audity
Bezpečnost a čistota města( komun.služby)
Údržba města celkem
Hřbitovy - oprava zdi
Odpadové hospodářství
Bezpečnost města
Asistent prevence kriminality s financováním dotace
Krizové řízení - rezerva
Veřejná zeleň
Rekonstrukce větrolamu
Všeobecná pokladní správa
Příspěvky na sport a kulturu
Příspěvky - fond starosty
Příspěvek na součinnost Požární ochrany
DPPO-obce
Daně z převodu majetku,DPH,ostatní
finanční výdaje
Příspěvek na novou bytovou jednotku

tis.
13185
6725
60
6400
120
120
6260
3800
1355
885
80
100
40
17429
2516
14613
300
2124
1324
100
700
12328
6458
100
5370
200
100
100
60631
58743
1388
500
20497
9446
100
5130
4331
400
100
300
690
8810
800
90
500
5000
1500
120

6xxx Nákup pozemků

6xxx
6xxx
5xxx
6xxx
5xxx
6xxx
6xxx

Stavebnictví
Zateplování nájemních domů s
dotací bl.38, 39,
100,102,10,11
Zateplování nájemních domů
bl.83
Chodníky - přístupy k domům
Snížení energetické náročnosti
čp.486 s financováním dotace
Komunikace- provoz opravy
nad rámec smluv
Hřiště ZŠ
Rekonstrukce ul 9 Května

Chodník Honice ul. Osvoboze6xxx ní - směr Stochov
Revitalizace návsi Čelechovice
6xxx III.etapa
Komunikace ul. Ve Dvojdom6xxx kách
Rekonstrukce chodníku a
komunikace ul. Ve Vilkách a
6xxx ul.Souběžná
6xxx Dětské hřiště Slovanka
Škola přípravné stavební práce
6xxx -sítě
6xxx
6xxx
5xxx
6xxx
5xxx
5xxx
5xxx
6xxx
5xxx
5xxx
5xxx
5xxx
6xxx
6xxx

Rekonstrukce bytu 2+1 na 2x
malobytovky
Podzemní kontejnerové stání
Cyklostezky
Pasáž b.38
Územní plán
Stavební údržba - město
Projekty
Projekty
Informační systémy
Dopravní značení
Rezerva na opravy budov
Lesní hospdářství
SAMS investice
Muzeum rekonstrukce

350
350
100
146761
42200
6000
521
35600
500
19500
5500
1800
1800
3500
5500
1600
300
500
3500
300
4650
500
800
300
1200
300
200
500
100
1150
1000

Oprava pomníků Čelechovice,
5xxx Stochov
290
6xxx Kolumbárium Stochov
150
6xxx Budova čp.490- zateplení
2000
Veřejné osvětlení - rekonstruk6xxx ce I. Etapa
3000
6xxx Rekonstrukce vnitrobloků
2000
Ostatní výdaje ze ZBÚ
10973
8xxx Splátky úvěrů-město
5xxx Úhrada úroků z úvěru

9977
996

Město celkem

299118

Mgr. Miloslava Becherová, starostka města
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KAMARÁDI STOCHOV
Mikulášské dovádění
V sobotu 2. 12. se ve stochovské sokolovně konala kamarádská mikulášská. Na
pomoc jak s výzdobou, tak s hlídáním dětí
přišla spousta dobrovolníků, za což jsme
moc rádi. Přípravy započaly už od časného
odpoledne. Všichni jsme přišli s dobrou
náladou a úsměvem na tváři. Díky příjemné
atmosféře a odhodlání k činu (především
udělat něco dobrého pro děti) a díky počtu
pomocníků bylo vše během chvilky připraveno. Všichni přítomní byli sympatičtí, přátelští a sršeli humorem.
Příchozí děti si zpočátku hrály mezi sebou, nezlobily a trpělivě čekaly na zahájení.
Dětí a jejich maminek a tatínků, babiček a
dědečků, strýčků a tetiček, přišlo více, než
jsem vůbec očekával. Viděl jsem mnoho
mně známých tváří. Ony mne nepoznaly,

protože já sám jsem zde byl za čerta, který
nešťastnou náhodou přišel o své rohy. Měl
jsem na sobě starý bílý kožich zamazaný
uhelným mourem a ověnčený starými rezavými řetězy.
Akci moderoval Mikuláš (Roman Foršt).
A jako Mikuláš byl na této akci jediný, takže
ho žádné dítko nepřehlédlo. K dětem i dospělým se choval velmi přátelsky. Když jsem se
jako čert zeptal některých dětí, co se jim tu
nejvíce líbilo, většinou mi odpověděly: „Nejvíc
se mi líbí Mikuláš a zábava.“
Bylo zde i pár andělů a nejvíce bylo nás
pekelníků. Kam se člověk podíval, tam našel
alespoň 5 čertů. Jak dětských, tak i dospělých. Děti měly dost zábavy. Když se jim
zrovna nechtělo soutěžit o různé sladkosti
nebo tancovat, tak si mohly jít zdobit perníčky

nebo vyrobit přáníčko k Vánocům pro své
milé.
Myslím, že mluvím za všechny, když
napíšu, že jsem si to náramně užil a určitě
se stavím i příští rok. Skvělí, přátelští, hodní, vtipní vedoucí téhle zábavy vídám pravidelně a velmi rád. Mám radost, že jsem
je poznal.
Věřím, že si všechny děti užily hromadu
zábavy, sladkých odměn a spousty dalších. A to za pouhých 50 korun.
Děkuji vedoucí Týně Štáfkové za organizování této akce a všem pomocníkům,
kteří přiložili ruce k dílu. Také děkujeme
Josefu Vybíralovi, Veronice Forštové, Jiřímu Ježkovi, Petru Březinovi a anonymovi
za jejich sponzorské dary.
Jiří Pochman, 14 let
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Jednou v roce jsou tu Vánoce. Město
Stochov na nás opět nezapomnělo. Za
účasti paní starostky, Mgr. M. Becherové,
pana místostarosty Ing. R. Foršta a pana
tajemníka R. Klusáka, se uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou vánoční besídka s rozdáváním dárečků a programem.
I stochovské děti na nás nezapomněly.

Svou účastí nám zase zpříjemnily adventní
čas. Nám obyvatelům Domu s pečovatelskou službou ve Stochově. Žáci základní
školy, pod vedením paní učitelky, zazpívali
vánoční koledy s takovým nadšením, že
byla radost se na ně dívat. Potěšili nás,
svými ručičkami vyrobenými, dárky. Byli to
prvňáčci a obdivovali jsme je, co všechno
se za 3 měsíce naučili.
I skupina KAMARÁDI nám jeden
podvečer zpříjemnila
pásmem písniček i
tancem. A věřte, že
měla rytmus, že i
nám se začaly nohy
pohybovat - ovšem
vsedě. A tady je
třeba poděkovat i
jejím vedoucím, co
ve svém volném

čase, který jim věnují, naučí. Zaslouží
si uznání nás všech.
A jako třetí nemohly chybět děti
1. MŠ. Jejich vystoupení i dárečky,
které vyrobily, nás potěšily.
I studenti odborného učiliště v červených čepičkách nám udělali radost.
Nejen svými písničkami, ale i dárky.
Patřily mezi ně i malované perníčky,
které byly nejen hezké, ale i moc
dobré.
Všem děkujeme a vážíme si toho,
že na nás nezapomínají.
Přejeme jim ať jsou v životě šťastní, ať jsou zdraví a ať se jim splní
vše, o co budou usilovat.
Obyvatelé DPS Stochov

TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Od prosince roku 2017
nejsou
z důvodu zimní údržby bikramové vany na
velkoobjemový odpad přistavovány.

této světoznámé značky. Vybírat také
můžete ze široké škály vonících vosků do
vašich aromalamp též od této značky.

Sběrný dvůr se nachází na adrese Honické nám. 13 ve Stochov a je otevřen
každý všední den od 7,00h do 15,00h.
Středy počínaje prosincem roku 2017 prodlouženy NEJSOU. Liché soboty budou
otevřeny i nadále i v zimním období.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘIVÝ
DÝCHÁNEK – 9.12.2017

KVĚTINÁŘSTVÍ
TECHNICKÝCH SLUŽEB
SVÍČKY YANKEE CANDLE
Nově pro vás
máme připravenou novou akci,
kdy je možné se
u nás nejen
informovat, ale i
objednat oblíbené svíčky značky Yankee Candle. Tato značka nádherně vonících svíček má každý
měsíc svou svíčku měsíce. 12 měsíců,12
různých svíček. Tyto svíčky Vám rády
objednáme a připravíme je k nám, do našeho květinářství. Nezapomeňte se tedy
informovat, jaká je aktuální svíčka. Samozřejmě vám rády objednáme i ostatní vůně

V sobotu, dne 9.12.2017 jsme uspořádali
v pořadí již druhou ,,vyráběcí“ akci
v našem květinářství. Účast byla opět
hojná a s dětmi jsme si užili krásné předvánoční odpoledne. Pro děti jsme připravili
malování na dřevěné ozdoby různými
metodami, ozdobné květníčky se šiškami a
mnoho dalšího. Samozřejmě nesmělo
chybět ani mlsání a zábavné hry. Jsme
moc rády, že
jevíte o tyto akce
zájem. Začínáme
připravovat velikonoční vyrábění, na které se už
teď moc těšíme.
Děkujeme vám
za vaši důvěru,
podporu a společnou radost
z
dětských
úsměvů.
Vaše holky z květinky

:)

OTEVÍRACÍ DOBA
KVĚTINÁŘSTVÍ:
PO – PÁ:

8,00 - 12,00h
12,30h – 17,00h
SOBOTA:
8,00h – 11,00h
NEDĚLE:
ZAVŘENO
Každý den pro vás v ážeme
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!
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. poskytuje. Na těchto stránkách můžete vložit
své podněty a připomínky. Dále prosím
sledujte i naše webové stránky, které
zní: www.tsstochov.webnode.cz
Klára Konopková, TS Stochov
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ VE SPRÁVĚ SAMS
1) Dětské hřiště - U Stadionu
2) Dětské hřiště - ulice V Srní „Třešňovka“
3) Dětské hřiště - u dolní MŠ
4) Dětské hřiště - ulice Švermova
5) Dětské hřiště - u DPS
6) Dětské hřiště - Vnitroblok 84 - 85
7) Dětské hřiště - Vnitroblok F – G
8) Hřiště pro neregistrované + skatepark
9) Dětské hřiště - Honice
10)Dětské hřiště - Slovanka
11)Dětské hřiště - Čelechovice
Na dětském hřišti v Čelechovicích byl odstraněn stůl
na stolní tenis, který byl ve špatném stavu. V prosinci
2017 jsme místo něj zakoupili herní prvek (kolotoč).
Dále byly Radou města schváleny nové provozní řády
na všech hřištích. V současné době jsou již vyvěšeny a
účinnost nabývá platnosti od 11.12.2017. Doporučujeme vám proto si provozní řád přečíst před vstupem na
dětské hřiště pro bezpečnost vašich dětí.
Závěrem roku bylo dohráno 1. kolo amatérské squashové ligy ve sportovní hale. Vítězem se stal s plným
počtem bodů p. Kulhánek. Na 2. místě se umístil p.
Lhotský. Oběma vítězům byly předány drobné ceny.

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Silvestrovský pochod
Již po jednačtyřicáté uspořádal v neděli 31. 12. 2017 KČT Stochov Silvestrovský pochod. V tento den se na Stochov sjíždějí turisté
z mnoha krajů naší republiky, aby ještě poslední den v roce si vyšli do přírody a před večerními oslavami se tak nadýchali čerstvého vzduchu. Ještě den před tím byl v ulicích města poprašek sněhu, ale během noci a dopolední déšť připravil pro turisty spíše jarní počasí, při teplotě 7°C. Od časného rána přicházeli turisté do foyer kulturního domu, kde pro ně bylo připraveno občerstvení a příjemné posezení. Po té se
posupně vydávali na trasy. Každý si mohl vybrat jednu z tras v délce 9, 11,15, 20 a 22 km. Připraveny byly i trasy pro cyklisty, kterých se
dostavilo 31. Celkem se silvestrovského pochodu zúčastnilo 162 turistů. Jako vzpomínku obdržel každý účastnický diplom a kalendář turistických akcí KČT Stochov v roce 2018. Je potěšitelné, že turistických akcí KČT Stochov se zúčastňuje čím dál více občanů Stochova, a to
převážné rodičů s dětmi a nebo se svými čtyřnohými miláčky. A tak na shledanou na první turistické akci v dubnu se těší pořadatelé.
Václav Čížek
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PROGRAM DK STOCHOV

ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
LISTOPAD V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
STOCHOV
1.11. – Oprava poškozené střechy školy po vichřici
firmou Skořepa.
2.11. – Žáci 9. A a 9. B se zúčastnili videokonference na
téma AIDS – HIV.
6. 11. – V tento den se uskutečnila pedagogická rada,
která zhodnotila výsledky studia žáků za 1. čtvrtletí
2017/18.
6. – 10.11. – V tomto týdnu se uskutečnily třídní
schůzky 1. stupně ZŠ.
7. 11. – V úterý proběhly třídní schůzky 2. stupně.
Od 17. hod. se uskutečnilo setkání rodičů 9. ročníků
a zástupců středních škol a učilišť.
16. 11. – Známý herec L. Hejlík vystoupil pro žáky
2.stupně s představením „Listování“ v DK.
20. - 21.11. – Spisovatelka Petra Braunová připravila
autorské čtení pro žáky 1. stupně a 6. ročníky.
Česká školní inspekce prováděla v tento den na naší
škole testování žáků 9.ročníků z čtenářské gramotnosti.
21. – 22. – Třídy 6. A a 7. B vyjely do Jízdárny Pražského Hradu na výstavu Český impresionismus (Vv).
24. 11. – V rámci občanského sdružení MAS„Svatováclavsko“ proběhlo v DK divadelní představení
„O statečné princezně Máně“, kterého se zúčastnili
předškoláci z MŠ a žáci 1. – 3. ročníků.
Mgr. Hana Doušová, zástupkyně ředitele

ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
rok 2018 bude pro naši společnost, co se týče způsobu výroby a dodávky tepla ve vašem městě, zcela mimořádným.
Jak jsem již uvedl v posledním loňském příspěvku, tak během ledna uvádíme do provozu kotel K4 na plynové kotelně PK1, který vytvoří provozní rezervu a umožní nám postupně vyřešit otázku kotle K1 tamtéž, který již dosluhuje. Ihned poté, co kotel bude zapojen do systému dodávky tepla, zahájíme práce na opravách podlah, výmalbách a úpravách podkrovního prostoru, které byly instalací kotle K4 dotčeny.
Další, velice významnou, změnou ve způsobu dodávky tepla bude kompletní výměna zdrojů na kotelně K353. Tato kotelna tzv. „dojede“
jarní část topné sezony v současném modelu (tzn. jako uhelná). Po skončení jarní části topné sezony budou ihned zahájeny práce na likvidaci současné technologie a postupně bude instalována technologie, která bude spalovat biomasu (dřevní štěpku, dřevno). Cílem této akce je
výrazně snížit dopady kotelny na životní prostředí a samozřejmě zefektivnit výrobu a dodávku tepla. O průběhu této akce vás budu průběžně
informovat v tomto měsíčníku a na webu Města Stochov.
V příštím, únorovém příspěvku vás jako tradičně seznámím se statistickými údaji, které se vztahují k výrobě a dodávce tepla ve Stochově
za kalendářní rok 2017.
Ladislav Foubík
ITES spol. s r.o., provoz Stochov
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TJ SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenisté odehráli v prosinci poslední zápasy podzimní části okresních soutěží.
„A“ družstvo - výsledky:
27.11.2017 – TTC Kladno E – Stochov A 3:15 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, T. R. Žák 4/0, Z. Janoušek 3/1, P. Fencl 4/0, čtyřhra 1/1).
8.12.2017 – Stochov A – Sokol Dříň A 15:3 (body / prohry: J. Jedlička
4/0, P. Fencl 2/2, Z. Janoušek 4/0, Velc 4/0, čtyřhra 1/1).
14.12.2017 – Slatina A – Stochov A 6:12 (body / prohry: J. Jedlička
2/2, T. Velc 1/3, P. Fencl 4/0, Z. Janoušek 3/1, čtyřhra 2/0) .

„B“ družstvo -výsledky:
1.12.2017 – Stochov B – Sokol Buštěhrad B 9:9 (body / prohry: R. Žák 4/0, J. Hudeček 2/2, T. Šubrt 2/2, P. Dušek 1/3, čtyřhra 0/2).
4.12.2017 – Dříň B – Stochov B 11:7 (body / prohry: R. Žák
4/0, J.Hudeček 2/2, T. Šubrt 0/4, M.Gniewek 0/4, čtyřhra 1/1).
15.12.2017 – Stochov B – Slatina B C 9:9 (body / prohry: R.
Žák 4/0, J. Hudeček 2/2, M.Gniewek 2/2, P. Dušek 0/4, čtyřhra
1/1).

Tabulky po první polovině soutěže:
11. KOLO

11. KOLO

Reg.soutěž II.třídy 21.12.2017

2017/2018

Reg.soutěž I.třídy 16.12.2017

PU V

R

P

Skóre

B

2017/2018

PU

V

R

P

Skóre

B

1.

Slovan Kl. C

11

9

0

2

136: 62

38

1.

Slovan Kl. B

10

10

0

0

127: 53

40

2.

STC Slaný C

11

9

0

2

127: 71

38

2.

S.Stochov A

10

8

0

2

114: 66

34

3.

TTC Kladno G

10

9

0

1

123: 57

37

3.

STC Slaný B

4.

Jemníky A

5.

9

7

0

2

104: 58

30

4.

Slatina B

11

7

1

3

109: 89

33

10

6

1

3

106: 74

29

5.

Sok.Dříň B

11

7

0

4

109: 89

32

DTJ Sparta A

9

5

1

3

72: 90

25

6.

S.Stochov B

11

3

4

4

91:107

24

6.

Vik.Černuc A

10

4

1

5

86: 94

23

7.

Sok.Unhošť C

10

4

1

5

90: 90

23

7.

TTC Kladno F

10

4

0

6

83: 97

22

8.

Buštěhrad B

11

3

2

6

89:109

22

8.

Sok.Dříň A

10

2

3

5

78:102

19

9.

Slatina A

10

2

0

8

76:104

16

9.

Sok.Dříň C

11

3

1

7

92:106

21

10.

TTC Kladno E

10

1

1

8

68:112

14

10. STC Slaný D

11

3

1

7

90:108

21

11.

Sok.Unhošť B

10

0

3

7

58:122

13

11. DTJ Sparta B

11

1

2

8

73:125

16

12. TSM Kladno B

11

1

0

10 41:157

14

Oddíl stolního tenisu Sokola Stochov přeje všem svým příznivcům krásný a šťastný rok 2018.
Jaroslav Jedlička
starosta T. J. Sokol Stochov - Honice

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. Becherové a Místní organizaci svazu tělesně postižených za blahopřání k mému jubileu.
Marta Kvasničková, DPS
Za blahopřání k 70. narozeninám a hodnotný dar děkuji paní starostce
Mgr. M. Becherové a dále kolektivu pracovníků sportovní haly, kamarádům
z bowlingu a všem ostatním přátelům.
Josef Slezák
Za úspěšnou léčbu mého syna L. Vaice vyjadřuji velké poděkování panu
MUDr. Nevímovi.
M. Krobová, Čelechovice
Děkuji paní starostce města Stochov Mgr. M. Becherové, ČČK města Stochov,
paní Bradáčové, Svazu tělesně postižených paní Hubáčkové a všem přátelům
a známým za gratulace a dárky k mému životnímu jubileu.
Moc vám všem děkuji.
M. Ulmanová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní starostce
Mgr. Miloslavě Becherové, Městskému úřadu Stochov,
dětem základní školy, slečně zpěvačce a panu Ivo
Novákovi, za krásný obřad při uvítání miminek mezi
občany města Stochov. Těší nás, že se tato tradice
ještě dodržuje.
Praděda a prababička z Lodenice
Chtěli bychom poděkovat naší paní starostce a paní
matrikářce za přípravu a za krásný obřad naší zlaté
svatby. Rodině za uspořádání svatební hostiny, přátelům za dárky a blahopřání k naší zlaté svatbě.
Manželé Macounovi
Děkujeme DK Stochov a vedení města Stochov, za
uspořádání koncertu „Swingových vánoc“ a dalšího
vánočního koncertu. Byly to pěkné umělecké zážitky.
Děkujeme vám moc.
M. Ulmanová a L. Francová
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

Česká Spořitelna plus
Stavební spoření se státní podporou
+ 1% úročením vkladu
Hypoteční úvěr České spořitelny
až 10-ti letá fixace
Kooperativa
pojištění aut + majetku
Poradenská kancelář Po-Ne:
Masarykova 35 Kačice
tel.: 777 756 766

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.

BEKIVO
Dodáváme, montujeme










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

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

J. Kindl
312/658202
606/823732

M. Vodička
312/651893
602/332279

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

Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platností 12/2018.
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 17.30

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
1/2018 bylo vydáno ve Stochově dne 12. 1.
2018. 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.: 312 679 107 e-mail: matrika@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, časopis vychází obvykle 10. den v měsíci. Příspěvky doručené po
uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.

So 8.00 - 11.00

T. J. Kačice nabízí
k pronájmu nebytové
prostory (bývalá
kavárna Jamajka)
o velikosti 75,5 m2.
Zájemci volejte na telefon:
602237920.
KABELOVÁ TELEVIZE CZ
s.r.o.
www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál,
Analog
Připojení k INTERNETU
MOBILNÍ SLUŽBY – Volání,
Data
Volání přes VoIP
Zákaznická linka:
848 800 858

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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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Správa bytového fondu 2018
ve zkratce
Zastupitelstvo města schválilo dne
20. 12. 2017 rozpočet
města na rok 2018.
V rámci tohoto ročního finančního plánu
byla projednána a
schválena také kapitola „Správa bytového fondu“ s celkovými
příjmy cca 83 mil. Kč a celkovými výdaji 60,6
mil. Kč. Z této kapitoly jsou každoročně hrazeny výdaje spojené s řádným provozem této
organizační složky města. Na straně výdajů
činí nejvyšší objem finančních prostředků
nákup paliv a elektrické energie (cca 33 mil.
Kč). Druhou nejvyšší podkapitolou jsou výdaje spojené s opravami a údržbou samotných
bytových domů (cca 7.5 mil. Kč). V roce 2018
plánujeme provést výměnu výplní společných
prostor u celkem 10 bytových domů. Dále
budeme pokračovat v postupné výměně již
nevyhovujícím arkýřových oken u půdních
vestaveb. Chystáme zateplení dalších cca 20
ks arkýřů půdních vestaveb. Budeme pokračovat v instalaci dálkových bytových vodoměrů a to u bloků (27+29, 12+16, 24, 44, 28, 25,
102, 15). Plánujeme opravu hromosvodů
bloků (41+41A). Dále jsme připraveni na
financování havarijních oprav stoupaček
vody, odpadu. Nových vnějších zvonkových
tabel se dočkají bloky č. 75, 76, 83. Po dokončení zateplení bytových domů v ul.
U Stadionu a v ul. J. Šípka dojde k provedení
nové výmalby společných prostor těchto

domů. Samozřejmě i pro rok 2018 máme
zajištěny finanční prostředky na příspěvky
týkající se pořizování nového vybavení bytů.

chova. Pan ředitel navštívil Stochov, setkal se dotčenou rodinou a nakonec výro-

Ježíšek od firmy N.A.D. New
Aluminum Design s.r.o.

Opravdu ne každý člověk má to štěstí, aby
mohl chodit po vlastních nohou. A tak je občas třeba pomoci a ulehčit alespoň trošku
život lidem žijícím s handicapem. Děkuji tímto
firmě N.A.D. New Aluminum Design s.r.o., ve
které pracuje výrobní ředitel pan Jan Hloušek. Pan ředitel projevil velkou míru lidskosti
a pochopení v lidský osud. Správa bytového
fondu byla připravena objednat a financovat
mobilní rampu pro malého Honzíka ze Sto-

GALERIE 90LETÝCH
Dne 6. 12. 2017 oslavila 93. narozeniny paní Kateřina Schveinertová a
27. 12. 2017 oslavil 91. narozeniny pan Jan Réger. K těmto
významným životním jubileím jim popřály starostka města,
Mgr. Miloslava Becherová a Jana Suprunová, Komise pro mládež
a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

bu a dodávku imobilní rampy, tolik potřebné pro život malého chlapce a jeho maminku, poskytla firma bezplatně, a tak
dostala týden před příchodem Ježíška
jedna rodina ze Stochova tolik potřebný
vánoční dárek.

Jménem města Stochova děkuji panu Janu Hlouškovi a firmě
N.A.D. New Aluminum Design
s.r.o. za tento velkorysý čin,
který se dnes jen tak nevidí.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 9. prosince 2017 se v obřadní síni Městského úřadu ve Stochově uskutečnilo poslední slavnostní
přivítání občánků mezi občany města v letošním roce. Paní starostka, Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města Stochova 4 chlapečky a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Antonína Kováře, Václava Zelenku, Václava Samka, Kryštofa Brožka, Janu Šmucrovou a Elišku
Koudelkovou.

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

Jana
Šmucrová

Antonín
Kovář

Václav Samek

Kryštof Brožek

Eliška
Koudelková

Václav Zelenka

