INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XXXXI/2018

NAŠE MĚSTO STOCHOV 2/2018

zdarma
Nejdůležitější body:
 Z kanceláře starostky
 Z kanceláře místostarostky
 SAMS
 Staročeský masopust

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit, že výběr poplatku za provoz „Systému shromažďování,

Uvnitř tohoto vydání:

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“ a „Místní
poplatek ze psů“ pro rok 2018 byl zahájen dne 23. 1. 2018.
Výše poplatku za odpad pro rok 2018 byla stanovena na 600,-Kč/os/rok.
Splatnost: 1. pol. 2018 do 28. 2. 2018

2.pol. 2018 do 30. 6. 2018

Výše poplatku za psa v bytě 800,-Kč, v domě 120,-Kč
Možno platit v informačním středisku:
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

12,00 – 12,30

8,00 - 11,30

Oba poplatky můžete uhradit platební kartou

Z kanceláře starostky
ITES spol. s r.o.
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Z kanceláře místostarosty 3
KČT
LT Střela
Komise životního
prostředí
ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov
Poděkování
Vzpomínka
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TS Stochov, s.r.o.
Poděkování
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
Sponzorský dar pro obyvatele
Domu s pečovatelskou službou
Dne 22. ledna 2018 v 9.00 hod., se uskutečnilo další setkání, ve společenské místnosti s obyvateli DPS. Tentokrát
za účelem předání sponzorského daru.
Někteří zaměstnanci firmy BRANDBANK - AC NIELSEN,
zastoupené stochovskou občankou, paní Vernerovou, věnovali nepeněžní sponzorský dar (jako vitamíny, různé druhy
mazadel na přírodní bázi, Alpa francovky, indulony, aj.)

obyvatelům Domu s pečovatelskou službou.
Setkání a předání daru se zúčastnila starostka
města, Mgr. M. Becherová, vedoucí správního
oddělení Ing. S. Filipová, paní Vernerová a někteří
obyvatelé DPS.
Paní starostka a obdarovaní poděkovali paní
Vernerové a zaměstnancům, za tak krásné gesto,
neboť tento čin napomůže k jejich upevňování si
zdraví.
Mgr. M. Becherová, starostka města

ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
jako každoročně, tak i letos bych vás chtěl seznámit se statistickými údaji, které se vztahuji k výrobě a dodávce tepla ve vašem
městě:

PŘEHLED 2017 - ITES spol. s r.o., provoz Stochov

dodané teplo celkem.............................................
dodané teplo z plyn. kotelny K1 …......................
dodané teplo z uhel. kotelny K353.......................
spotřeba zemního plynu na K1.............................
spotřeba uhelné směsi na K353............................
vyrobená el. energie na K1( kog. jednotka).........
odpad( popel) na K353.........................................
jednotková cena ( 1GJ) dle kalkulace...................
jednotková cena ( 1GJ) účtovaná...........................

58 664 GJ
42 250 GJ
16 414 GJ
1 900 641 m³
1 705 t
2 908 604 kWh
99 t
642 Kč (vč. DPH)
632 Kč ( vč. DPH)
Ladislav Foubík
ITES spol. s r.o., provoz Stochov
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Vyhodnocení výběrových řízení
2017 – akce
„BYTY PRO STOCHOVÁKY“
V roce 2017 Rada
města Stochov projednávala na 8 zasedáních (z celkového
počtu 21 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 19 volných
bytů (3krát byt o velikosti 1+1, 16krát byt

o velikosti 2+1). V rámci těchto vyhlášených
výběrových řízení došlo celkem 59 přihlášek
od uchazečů, kteří ve většině případů splnili
stanovené podmínky. V daném roce z toho
evidujeme celkem 53 podaných žádostí na
volné byty o velikosti 2+1 a 6 žádostí na byt o
velikosti 1+1. Výběr budoucích nájemců se
provádí na jednáních Rady města Stochov,
kterých se účastní zástupci z řad uchazečů.
Tito jsou vždy včasně informování o termínu a
času losování. Vždy je taktéž zúčastněným
nabídnuta možnost provedení tahu vítězného
uchazeče (avšak málokdy chtějí zájemci o byt
vzít osud do svých rukou). Následně se také
losuje náhradník, pokud by vítězný uchazeč
nakonec ať už z jakýchkoliv důvodů nájemní
smlouvu nakonec s městem nepodepsal.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Klub českých turistů Stochov přijme do svých řad nové členy. Zájemci, zajímající
se o pořádání turistických
akcí, pochody a výlety, se
můžou hlásit na tel.: 702 455
919 - po 19,00 hod., e - mail:
dalkoplaz.jozka@seznam.cz.
Středočeská oblast KČT a Klub českých turistů
Stochov pro vás připravily 3. 3. 2018 turistický
pochod, do Lán na den T. G. Masaryka. Start na
nádraží ČD - 8,00 - 11,30 hod., cíl v muzeu T. G.
Masaryka - Lány. Trasy 4 a 8 km. Do 14,00 hod. je
možná prohlídka Masarykova salonu na nádraží
ČD Stochov. Na vaši účast se těší pořadatelé.

Za rok 2017 můžeme konstatovat
(stejně jako za předchozí rok 2016),
že poptávka po bytech převyšuje jejich
současnou nabídku. V roce 2017 nastaly
3 případy, kdy o vyhlášený pronájem volného bytu neprojevil zájem žádný uchazeč z občanů města Stochova. Správa
bytového fondu města Stochov 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. Zde vám budou
poskytnuty veškeré možné informace.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

LETNÍ TÁBOR

Stránka 4

NAŠE MĚSTO STOCHOV

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
První jednání komise v letošním roce
bylo zaměřeno na činnost Městské policie
Stochov. Vedoucí strážník pan Skůra členy
komise seznámil s běžným režimem a dotazy zodpověděl velice pohotově a profesionálně. Hlášení o své činnost předkládají
měsíčně své velitelce paní starostce Becherové a přestupky, podle závažnosti, správnímu nebo finančnímu odboru. Co se týká
životního prostředí velice se zlepšilo chování
pejskařů. Policie při pěších pochůzkách kontroluje, zda jsou psi na vodítku a přitom předávají majitelům sáčky na exkrementy.
Sáčky na odpadkových koších se neosvědčily, neboť byly většinou ihned po osazení
odcizeny.
Další dobrou zprávou byla informace
o likvidaci 10 autovraků z katastru města za
loňský rok a 3 rozpracované případy
v letošním roce. Snížilo se zakládání černých skládek občany našeho města. Spíše

k těmto věcem dochází na hranicích katastru města, a to občany jiných měst a obcí.
K této skutečnosti přispívá vstřícnost naší
společnosti Technické služby Stochov, kde
je možné bezplatně složit velkoobjemový
odpad nebo pneumatiky, a také pravidelný
svoz v částech města tohoto neskladného
odpadu.
Velký posun byl také zaznamenán v tolik
kritizované oblasti, jako jsou drogy ve městě. Ve Střední škole služeb a řemesel
Stochov byla provedena kontrola s psovodem, který použil psa vycvičeného na vyhledávání drog. Akce byla až na dva případy velice úspěšná. Jsou prováděné častější kontroly kritických míst ve městě. Snad
mládež pochopila, že sebepoškozování
se omamnými látkami je hloupé a krátkozraké. Spolupráce s Policií ČR je na velice
vysoké úrovni.
Dobré jméno naší městské policii dělá

ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
8.- 12. 1.
9. 1.
11. 1.
11. – 12.1.
16. 1.
21. – 26. 1.
22.1.
25. 1.

26. – 27.1.
29. 1.
31. 1.

V tomto týdnu se konaly třídní schůzky 1.stupně.
Třídní schůzky 2.stupně
V ŠD pracuje „Čtenářský klub“. Zde proběhlo autorské
čtení se spisovatelem
Pavlem Mondscheinem – kniha Bordeří povídačky.
V prostorách školy byly připraveny 2 volební místnosti –
Volba prezidenta ČR
Třídy 4.A,B vyjely do Planetária v Praze na přednášku
„Naší přírodou“
v rámci učiva vlastivědy.
Žáci 7.ročníků se zúčastnili lyžařského výcviku
v Jizerských horách. Měli výborné sněhové podmínky a i
začátečníci se naučili lyžovat.
Pedagogická rada zhodnotila studijní výsledky a chování
žáků za 1.pololetí školního roku.
Žáci 3. ročníků začali dojíždět do plaveckého bazénu ve
Slaném. Ve 20 pravidelných lekcích (vždy ve čtvrtek) ab
solvují plavecký výcvik, který hradí škola. Na dopravu po
žádalo vedení školy o dotaci MŠMT ČR.
Proběhlo 2.kolo volby prezidenta ČR.
Toulcův dvůr s výukovým programem „Kam s ním“ (třídění
odpadu) a „Kámen – přítel člověka“ se stal cílem tříd
5.A,B.
Končí 1. pololetí 2017/2018, žáci obdrželi
„Výpis vysvědčení“.
Mgr. Hana Doušová

i to, že mimo své povinnosti, pomáhá
potřebným a dokonce došlo z její strany i k záchraně života.
Další částí jednání se komise zabývala pokračující inventarizací stromů
mezi ulicemi J. Šípka a S. K. Neumanna. Je správné, že tato činnost
byla vzata na milost a v rozpočtu je
vždy na zeleň pamatováno. Jsou zde
stromy, které z vnějšku vypadají zdravě, ale vnitřek je již nemocný.
Opět, jako v minulých případech,
dojde k výměně nemocných stromů.
Náhradní výsadba nebude nahodilá,
ale proběhne již plánovaně s ohledem
na blízkost obytných domů.
Komise životního prostředí plní aktuálně úkoly zadané Radou a Zastupitelstvem města Stochov a řeší podněty
občanů.
Připravila za komisi B. Chytrá

PODĚKOVÁNÍ
Kulturní komise a občané obce Městečko u Křivoklátu
děkují touto cestou kolektivu pracovníků Kulturního zařízení města Stochov a za podporu rozvoje kultury nejen ve
Stochově a zároveň za skvělou spolupráce.
Petra Macáková, předsedkyně Kulturní komise obce
Městečko u Křivoklátu.
Děkuji všem, kteří přišli zpříjemnit vánoční čas a obyvatelům DPS písničkou, tancem i dárečky: dětem z 1. MŠ Stochov pod vedením p. Vodičkové a p. Sochorové, p. starostce Mgr. M. Becherové s dětmi ze ZUŠ Stochov „Rosička“
pod vedením p. T. Mlynaříkové, studentům ze SŠSaŘ
Stochov pod vedením p. Lužana a p. Mgr. A. Šímové.
R. Mrázková, správce DPS Stochov

VZPOMÍNKA
5.2.2018 uplyne 10 let, co nás navždy opustil náš šéf
a kamarád pan Jaroslav Žák.
Stále vzpomínají zaměstnanci firmy Nativel
Dne 12. ledna by se dožila 90. let paní Irena Břízová
a 14. ledna to bylo už 13. let co nás navždy opustila.
Stále vzpomínají děti Irena, Ludmila a Ota s rodinami
V únoru to bude devět 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
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Město Stochov vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru budovy TJ Baník (1. patro). Celková výměra nebytového
prostoru je 197,6 m2. Prohlídky je možné domluvit i individuálně mimo uvedené termíny v záměru. Více na www.stochov.cz
(odkaz městský úřad).

Reklamní plocha k pronájmu
velká hala – plachta 2 x 2 m
(500 Kč/měsíc)
squash – samolepka 214 x40
cm (200 Kč/měsíc)

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
KONEC PŘISTAVOVÁNÍ
BIKRAMOVÝCH VAN NA BIOODPAD
Od prosince roku 2017 nejsou z důvodu zimní údržby bikramové vany na velkoobjemový
odpad přistavovány.
Sběrný dvůr 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.

PALIVOVÉ DŘEVO
Přijímáme objednávky na štípané palivové
dřevo. Z důvodu omezeného množství dřeva je
tato nabídka časově omezená. Kdo dřív přijde,
ten dřív topí.
Cena za 1m³ = 1050 Kč vč. DPH 21%
1 multikára = 2m³
Objednávky přijímáme v pracovní době od 7,00
-15,00h v kanceláři společnosti TS Stochov,
s.r.o.
v Honicích nebo na tel. čísle 602 331 359,
či na e-mailu ts-stochov@seznam.cz

SPOLEČNOST TECHNICKÉ SLUŽBY
STOCHOV, S.R.O. PŘIJME:
DĚLNÍKA- ŘIDIČE SKUPINY B+C
Náplň práce:

•

řízení vozidel v katastru města Stochova a
jeho okolí – Multicar, traktor, IVECO, plošina
• plnění zakázek od zájemců o naše služby
• ošetřování a kontrola vozidla
• nakládání a vykládání nákladu
• držení zimních pohotovostí
• další práce dle pokynů zaměstnavatele

Požadujeme:

•
•
•
•

řidičský průkaz sk. C
profesní průkaz výhodou
Spolehlivost
Odpovědnost
Druh úvazku: Plný
Pracovní doba: PO-PÁ od 7,00h – 15,30h
Datum nástupu: nejlépe 1. 3. 2018, popřípadě po dohodě. Své životopisy zasílejte na
e-mail: ts-stochov@seznam.cz nebo volejte
na tel. číslo 602 331 359 .

KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH
SLUŽEB VALENTÝN 2018
S radostí oznamujeme, že počínaje únorem
2018 se začínáme připravovat na blížícího
se Valentýna. Můžete tak potěšit své drahé
polovičky nebo kohokoliv jiného a předat
právě v tento den dárek plný lásky. Čeká na
vás spoustu krásných dekorací a
k valentýnskému 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. Na sv. Valentýna
bude objednán i speciální závoz řezaných
květin z Holandska, takže si každý určitě
vybere.

CO NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ
NABÍZÍ :
Čerstvé řezané květiny
Čerstvé hrnkové květiny
Květinové aranžmá
Dárkové vazby
Svatební vazby
Smuteční vazby
Doplňkový sortiment ke květinám
( hnojiva, zeminy, postřiky apod.)
Květináče, truhlíky, podmisky a obaly
ke květinám
Poradenství
Dárkové zboží
Vaše holky z květinky

:)

OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ:
PO – PÁ:

8,00-12,00h
12,30h – 17,00h

SOBOTA:

8,00h – 11,00h

NEDĚLE:

ZAVŘENO

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 Technické
služby Stochov, s.r.o. poskytují. 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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MÚ Stochov, MO STP a všem přátelům a známým za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Libuše Hubáčková
Děkuji za projevené blahopřání k mému životnímu jubileu.

Milada Herinková

Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Libuše Janejová
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a MÚ Stochov za milé blahopřání k mým narozeninám.
Hana Štěpánová
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INZERCE
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

ELEKTROINSTALACE

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

Do kolektivu naší prodejny potravin
na náměstí přijmeme prodavačku.
Bližší informace u vedoucí obchodu
nebo na telefonu 312 651 231
Těšíme se na spolupráci
Uhlířová Alena

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)

Jsme na webu:
www.stochov.cz

STOCHOVSKÝ STAROČESKÝ MASOPUST
STOCHOVSKÝ STAROČESKÝ
MASOPUST
Sobota 10. února 2018 od 9,00
hod. do 17,00 hod. Mírové náměstí
Stochov.
Nezapomeňte přijít v kostýmu
právě to dělá masopust masopustem.
9:00 - Masopustní trh
13:00 - slovo starostky města
13:30 - Živý medvěd s medvědářem
14:00 - Staročeská kapela
14:30 - průvod masek městem, povoz
s koňmi
15:30 - Staročeská kapela
Paní starostka města pro vás
připravila 100 piv zdarma. Rozdávat se
budou koblihy, jitrnice, jelita, preclíky,
škvarkové placky, chleba se sádlem
a tekutá zahřívadla. Masky z vašich
stran velice vítány, věříme že rok od
roku se bude jejich počet zvyšovat.
Stud odhoďte stranou....přijďte se
pobavit. Také přijede skupinka
Krampus čertů...Těšíme se na velkou
účast.
Marie Benešová
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Městský úřad Stochov
J. Šípka 486,
273 03, Stochov
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www.facebook.com/
stochov
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