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SE ZÚČASTNILA I PANÍ STAROSTKA MĚSTA
ING. STANISLAVA FIŠEROVÁ, MPA.
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
Nahlédnutí do ,,BYTOVÉHO“

Vážení občané,
v informačním měsíčníku č. 5, jsem vás seznámila s novinkou, a to sice se ,,STARTOVACÍMI
BYTY PRO MLADÉ RODINY“, jejichž pravidla byla schválena na zasedání Rady města dne
4. 4.2011.
V měsíci květnu byl pro 1. kolo vyhlášen jeden byt. V současné době máme vyhlášen opět volný byt tohoto typu, a to sice: byt 2+1, Stochov, Švermova 333/6 - 1. patro, ústřední vytápění.
Prohlídka bytu možná v následující den:
03.08.2011 10,00 hod. – 10,15 hod.
03.08.2011 16,00 hod. – 16,15 hod.
Podmínky, které musí žadatel o ,, Startovací byt“ splnit, jsou k dispozici, jak jsem již psala
v květnovém vydání, spolu se žádostí v podatelně MÚ Stochov nebo ke stažení na webových
stránkách města www.stochov.cz.
Uchazeči o výše uvedený byt podají vyplněný formulář v zalepené obálce s označením ,,Startovací byt“ do 22. srpna 2011
do 12,00 hod. na MÚ Stochov. Výběr budoucích nájemců se provede veřejným losováním, kterého se mohou zúčastnit zástupci
z řad zájemců. Veřejné losování se uskuteční na nejbližším zasedání Zastupitelstva města.
Dovolte mi, abych vám ještě jednou přiblížila pravidla pro tyto byty.
Místostarostka, Mgr. M. Becherová

Startovací byty pro mladé rodiny
Nabídka se týká určených bytových jednotek v majetku města. Dočasné bydlení je určeno pro mladé rodiny (totéž platí i pro
matky a otce s dětmi, druha s družkou a dětmi), které jsou schopny po 3 letech si obstarat jiné vlastní bydlení (např. výběrovým řízením nebo z našetřených peněz).
Nabídka volných bytů bude vyvěšena na úřední desce po dobu 30 dnů. Zájemce vyplní formulář, který je k dispozici
v podatelně MÚ Stochov nebo ke stažení na webových stránkách města. Vyplněný předá v zalepené obálce
s označením ,,Startovací byt“.

Pro startovací byty je stanoveno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s tím, že bude nájemníkovi při pravidelných platbách ještě 2x
prodloužena, celkem do doby 3 let, bez možnosti dalšího prodloužení.
Pro tyto byty platí nájemné v této době obvyklé, 37,89 Kč/m2/měs. pro rok 2011 a v zateplených domech 44 Kč/m2/
měs.
Při uzavření nájemní smlouvy na byt bude složena jednorázová kauce ve výši 20 000 Kč. Kauce bude nájemci vrácena
při ukončení nájmu a odevzdání bytu ve stanovené době.
Byt je určen výhradně k bydlení nájemce a rodinných příslušníků, uvedených ve formuláři.
Startovací byt není možno směnit za jiný byt.
Žadatel o startovací byt nesmí být dlužníkem vůči městu Stochov.
Žadatel musí mít uzavřeno spoření za účelem pořízení nového bytu.
Pokud se během doby trvání nájemního vztahu změní podmínky na straně žadatele, které odůvodňovaly přidělení bytu,
má pronajímatel právo neprodloužit dobu trvání nájemního vztahu a nájemní vztah k bytu zanikne uplynutím doby,
na který byl sjednán.

Podmínky, které musí žadatel o ,,Startovací byt“ splnit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Státní občanství ČR.
Trvalé bydliště ve Stochově alespoň 12 měsíců (u jednoho z manželů, partnerů).
Manželé, partneři, ve věku do 35 let alespoň s jedním dítětem ve vlastní péči, otec s dítětem, matka s dítětem.
Čestné prohlášení, že žadatel(é) nejsou nájemci jiného bytu nebo vlastníci nemovitosti k bydlení.
Vyplněná žádost bude odevzdána včetně příloh v zalepené obálce na MÚ Stochov, obálka bude označena ,,Startovací
byt“.
Nesprávně vyplněný nebo neúplný formulář, který nebude
obsahovat dané náležitosti, bude důvodem k vyřazení.

Realizace přidělování ,,Startovacích bytů“
1.

Nabídka volných bytových jednotek bude vyvěšena na úřední
desce po dobu 30 dnů, s termínem, do kdy musí být nabídky doručeny do podatelny úřadu.
2.
Výběr budoucích nájemců se provede veřejným losováním,
kterého se mohou účastnit zástupci z řad zájemců. Den a hodina
losování budou zveřejněny na úřední desce.
3.
Obálky zájemců (s čárovým kódem spisové služby) budou
vloženy do losovací schránky před všemi přítomnými a pro každý
byt bude vylosován zájemce, za přítomnosti stanovené komise.
4.
V případě velkého zájmu o tyto byty, bude vylosován i náhradník.

KAMARÁDI

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA VÝLET
DO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY V PRAZE
KDY: 12. SRPNA (PÁTEK)
SRAZ V 7:30 NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ VE STOCHOVĚ
S SEBOU: 250 KČ, POHODLNOU OBUV, SVAČINU
A SAMOZŘEJMĚ SKVĚLOU NÁLADU
NÁVRAT: 17:05 OPĚT NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ
JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA ČÍSLE
737 577 046 DO 10.8!!
TĚŠÍME SE
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Dětské centrum ,, Jako doma "
Začínáme od 1. září 2011
Soukromé dětské centrum ,,Jako doma",
rozšířené služby pro dě$ a rodiče Vám nabízí :

pro dě od 2 let
- celodenní pravidelnou péči
- nepravidelnou docházku - dle Vašich
potřeb
- doprovod po vyspání a snídani
do školky nebo školy
- vyzvedávání a doprovod z mateřské
školky, školy , školní družiny, kroužků
- hlídání 24 hodin denně
- víkendová hlídání
- možnost pravidelné logopedické
péče
- plavání v krytém rodinném bazénu
- výuka anglického jazyka

Kde nás najdete: Školní 376, Lány
Rádi zodpovíme Vaše dotazy na telefonech :
Tel.: 605 081 626, 602 386 441
E-mail: centrumjakodoma@seznam.cz

ZM a RM MĚSTA STOCHOV
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Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Stochově dne 20. června 2011
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
* zprávy z jednání Rady města za období mezi 4. a 5. řádným zasedáním Zastupitelstva města;
* splnění, popřípadě naplňování usnesení z předešlého zasedání
Zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
*
přidělení startovacího bytu (dle schválených podmínek)
v ul. J. Šípka 189/5 paní Ivě Dostálové, dosud bytem V.Stádníka 68,
Stochov. Pokud nebudou podmínky splněny, nedojde k přidělení
bytu;
* prodej nemovitosti p.p.č. 272/11 k. ú. Honice o celkové výměře
186 m2 za cenu 125Kč/m2 do vlastnictví pana Vladimíra Videmanna,
V. Stádníka 43, Stochov;
* úplatný převod ve veřejném zájmu p. č. 748 o výměře 138 m2,
ostatní plocha, pozemky dle PK p. č. 993 o výměře 214 m2 a p.p.č. 995 díl 1 o výměře 88 m2 vše v k.ú. Kačice. Cena pozemku
bude stanovena v daném čase a v místě obvyklém a bude stanovena znaleckým posudkem, který dá vypracovat ÚZSVM;
* upravenou výši investičního příspěvku ve výši 5 000,-Kč na jedno čp. pro akci Odkanalizování Stochov – Honice a Čelechovice pro lokalitu 61 RD s termínem zaplacení do 31. 8. 2011;
* příspěvky Sportovním a kulturním organizacím pro rok 2011 ve výši 857.500Kč.
Nejdůležitější body ze 17. zasedání Rady města ze dne 27. června 2011
Rada města po projednání odsouhlasila:
* realizaci geodetických prací zaměření Sportovního areálu Stochov, panem Ing. Ladislavem Landou, Kladno, za cenu 21.000,Kč bez DPH;
* uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/557/2010 mezi Městem Stochov, J. Šípka 486 a Vekrou stavební s.r.o., Hovorčovická 137, Bořanovice, týkající se Zlepšení tepelných vlastností bl. 84;
* zřízení věcného břemene č. IV-12-6003104 na stavbu: „Stochov, ul. J. A. Komenského – kVN, TS a kNN pro čp. 210“ v k. ú.
Stochov;
* zřízení věcného břemene mezi RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem a Městem Stochov, J. Šípka 486, pro zřízení STL plynovodní přípojka pro RD čp. 49 Čelechovice;
* nabídku na doplnění městského orientačního systému od společnosti BASSETH DESIGN, Kladno, za částku 19.800,- Kč bez
DPH;
* pronájem části pozemku p. p. č. 681/1 v k. ú. Stochov, o výměře 173 m2, panu Tomáši Rysovi, Stochov, za cenu 5,- Kč /m2/
rok;
* pronájem části pozemku p. p. č. 679/2 v k. ú. Stochov, o výměře 13,5 m2, paní Martině Zímové, Stochov, za cenu 5,- Kč /
m2/rok;
* cenovou nabídku od společnosti DOPOS Slaný, na výměnu žaluzií ve 3 kancelářích městského úřadu, za cenu 16.914,80 bez
DPH;
* prodejní cenu leteckých snímků Města Stochov - formát 40x30 cm, ve výši 360,- Kč vč. DPH;
* cenovou nabídku společnosti ALBRECHT ARCHITEKT, Ing. arch. Karel Albrecht, TGM 539, Kladno, na zpracování projektové dokumentace k SP na akci „Oprava návesní kaple sv. Jana Nepomuckého, Honice“ za cenu 78.900,- Kč bez DPH;
* uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a pronájmu nebytových prostor mezi Městem Stochov a budoucími nájemci
prostor Zubní ordinace, J. Šípka 486/15, Stochov, o provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru stomatologie.
Rada města po projednání vybrala:
* jako nevhodnější nabídku dle kritérií daných výběrovým řízením „Zlepšení tepelně izolačních vlastností bytových domů Stochov 2011“ na blok 45 – nabídku č. 2 podanou uchazečem Vekra stavební, s.r.o., Líbeznice, za podmínky schválení uvolnění
finančních prostředků Radou města na tuto investiční akci;
* vybrala jako nevhodnější nabídku, dle kritérií daných výběrovým řízením „Zlepšení tepelně izolačních vlastností bytových
domů Stochov 2011“ na blok 46 – nabídku č. 2 podanou uchazečem Vekra stavební, s.r.o., Líbeznice, za podmínky schválení
uvolnění finančních prostředků Radou města na tuto investiční akci.
Vážení občané, vlastníci nemovitostí Honice a Čelechovice
Oznamujeme vám, že k 21. červnu 2011 byla úspěšně dokončena investiční akce
„Odkanalizování obce Stochov – Honice a Čelechovice“ vydáním kolaudačního
souhlasu. Od 1. srpna 2011 je možné podávat žádosti „oznámení o záměru
v území k vydání územního souhlasu“ (postup pro připojení na kanalizační síť) na
Městský úřad Stochov, stavební odbor 4. patro – paní České, Štaubrové nebo
Zíkové. Uvedený formulář je k dispozici na našich internetových stránkách
www.stochov.cz (záložka Městský úřad/formuláře nebo na stavebním odboru.
Bližší informace týkající se povinných příloh k uvedenému oznámení vám podají
pracovnice stav. odboru tel.: 312 651 286 nebo 312 652 326.
Vedení města a stavební a investiční odbor všem zúčastněným děkuje za trpělivost
a spolupráci při realizaci této náročné investiční akcie.
Zdroj www.stochov.cz (Připravil HoJ.)

REKLAMY - INZERÁTY
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Lékárna Na náměstí ve Stochově oznamuje, že platnost slevové
průkazky se automaticky prodlužuje i na příští rok 2011.
Průkaz opravňuje pacienta k uplatnění SLEVY 10% z celkové výše doplatku na předpis.
Podmínky k získání průkazu zůstávají stejné jako v minulých letech.
Tento průkaz mohou uplatnit rodiny s dětmi, důchodci, studenti a chronicky nemocní lidé.
Je možné si ho vyzvednout v Lékárně Na Náměstí, Mírové nám. 261 ve Stochově.
Od pondělí do soboty, přijďte si k nám pro dobroty.
Ať jsi pejsek nebo myška, naplníme vaše bříška.
KRMIVA A KVĚTINY STOCHOV - nám. U Dubu 36
Akce na superprémiová krmiva FITMIN, EUKANUBA,
BENTO KRONEN. Cibuloviny, hnojiva, semena, substráty
a zahradní nářadí FISKARS
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK:
9,00 hod. - 12,00 hod.
13,00 hod. - 17,00 hod.
SOBOTA: 9,00 hod. - 13,00 hod.

Provádíme zemní práce,
dovoz písku, štěrku,
odvoz suti a jeřábní práce
od 1 - 16 tun
Pracovní doba:
pondělí až neděle
Kontakt: tel.: 731 936 202
E - mail: Lubos.Seba@seznam.cz

Tel.: 775 217 400
Co nemáme, objednáme.
Pro mazlíčka a zahradu, přijďte si k nám
pro radu.

!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA

Ševcovské práce - Ladislav Kníže
tel.: 732 888224

U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské a tesařské
práce, montáž střešních oken a světlovodů.

Provádím opravy a úpravy obuvi, brašnářského,
sedlářského zboží a kožené galanterie.
PŘÍJEM OPRAV V PRODEJNĚ DOMÁCÍCH POTŘEB
NA NÁMĚSTÍ.

OÁZA KLIDU STOCHOV s.r.o.
Libuše Choloniewská specialista na masáže
učitel léčebné metody Huna
MASÁŽE – PEDIKÚRA – KOSMETIKA
VÝKLAD KARET - NUMERALOGIE - HUNA –
REIKI – TERAPIE - KURZY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY

PŘEDNÁŠKY A BESEDY PO CELÉ ČR
Na téma „Zdraví pomocí přírodní medicíny“

*NOVINKY*
TRPÍTE ŠPATNÝM ZAŽÍVÁNÍM?
NABÍZÍME ŘEŠENÍ → PŘIJĎTE SE PORADIT
AKCE NA ČERVEN - tepelná aromamasáž
za zvýhodněnou cenu

Zákaznický servis Klub Oázy klidu „Zdravíčko“
Přihlášky do klubu v recepci Oázy klidu
Stochov - Mírové náměstí 486,
1. patro - vedle praktických lékařů
Tel.: 603 479 120
www.oaza-klidu.cz
E- mail:
oazaklidu@gmail.com
Recepce: po - čt 9 - 18
hodin, pá 9 - 13 hodin
Procedury fungují dle
objednání.

Tel.:603 109 219, 605 858 983
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE

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

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
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)

PODĚKOVÁNÍ
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PODĚKOVÁNÍ
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV

Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě
Fišerové a Komisi pro mládež a seniory
za blahopřání a dárek k mému životnímu
jubileu.
Zdeněk Kejmar

8/2011 bylo vydáno ve Stochově dne
3.8. 2011. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod
č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město Stochov,

Děkuji MěÚ Stochov za dárky a přání
k výročí mých 80. narozenin.
Zdeněk Folprecht
Děkuji MěÚ Stochov za přání k narozeninám.
Eva Gruntorádová
Děkuji MěÚ Stochov, starostce msta Ing. Stanislavě Fišerové
a Komisy pro mládež a seniory za dárek a blahopřání k mým
80. narozeninám a za pomoc pro mou dceru Pavlínu Zápotockou.
Jsem jí vděčná.
Libuše Weiglová

VZPOMÍNKA
26. července tomu byl rok, co dobrovolně odešel z tohoto světa náš milovaný Artur. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Babička Dvořáčková

GALERIE 90 – LETÝCH
Paní starostka společně se zástupkyní Komise
pro mládež a seniory p. Janou Suprunovou
navštívily u příležitosti 92. narozenin pana
Zdeňka Kejmara.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

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: Daniela Lišková
tel.: 312 651 243 email:stochov@stochov.cz,
Jan Houžvic tel.: 731 060 115
e-mail: jahou@seznam.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 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 na příspěvky,
jejichž věrohodnost nelze dohledat, nezveřejnit.
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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MEZINÁRODNÍ MLÁDEŽNICKÁ VÝMĚNA 2011
BOURBON - LANCY

Tak jako každý rok i letos se konalo setkání mladých lidí z partnerských měst Stochov, Bourbon-Lancy (Francie)
a Saarwellingen (Německo). Pořádání letošního ročníku připadlo, díky pravidelnému každoročnímu střídání v organizování
této akce, na město ze země galského kohouta. Této, již tradiční, akce se letos v Bourbon - Lancy účastnilo 7 „Stochováků“.
Celá stochovská skupina vyrazila ve večerních hodinách 10.7.2011 směr Francie, a za vydatného deště zdárně dorazila
do cíle. Zde již na nás, po úporné cestě, čekali naši přátelé z Bourbon - Lancy. Netrvalo dlouho a do triády se zapojila také
německá skupina, která díky komplikované dopravě dorazila s mírným zpožděním. Po vřelém uvítání, ubytování v chatkách
u jezera a odpočinkovém posezení, nic nebránilo tomu začít se věnovat skvělému programu, který pro účastníky letos připravily dvě skvělé francouzské dámy Sandrine Lénoir a Céline Ramos.
Celý program odstartoval příjemným posezením, kde jsme měli možnost pohovořit se starostou Bourbon-Lancy panem
Jean-Paulem Drapierem, který nás také přišel přivítat a popřál nám krásný pobyt. Následujícím bodem programu byl turnaj
ve francouzské národní hře petangue. Členové místního klubu, mimo jiné několik mistrů světa v této hře, nám ochotně vysvětlili pravidla a rozdělili nás do několika družstev. Po několika hrách se nestačili divit, jak to našim zástupcům s koulí
v ruce šlo. Nakonec jsme si, stejně jako přátelé ze Saarwellingenu, odnesli z tohoto přátelského večera pohár na památku.
Druhý den hned dopoledne přinesl milé překvapení, které, kupodivu, ocenili i méně zdatní jedinci. Čekala nás totiž výuka
country tanců. Za všeobecného veselí se však pokus o výuku těchto tanců nakonec zdařil i v pánské polovině adeptů,
a tak si můžeme do sbírky zážitků přidat další kousek. Následující hra stolního tenisu byla pro všechny příjemným zpestřením. Odpolední odpočinek u jezera v Bourbon - Lancy byl ideální možností pro načerpání energie na večerní návštěvu města
Moulins. Zde jsme navštívili nádhernou gotickou katedrálu a měli také možnost zakoupit nějaké dárečky pro naše nejbližší.
Závěr dne byl zpestřen hrou bowlingu.
Na středeční den se většina z nás těšila nejvíc. Čekala nás totiž návštěva hlavního města Francie. Paříž je vzdálena
od Bourbon-Lancy přibližně 300 km. Cesta objednaným autobusem však utekla jako nic a nám již nic nebránilo prohlédnout
si krásy Paříže. V průběhu dne jsme stihli navštívit okolí Eiffelovy věže, katedrály Notre-Dame, a nevynechali jsme ani katedrálu Sacre Ceur, Vítězný oblouk nebo náměstí Svornosti s Obeliskem, které je památným místem na pevnost Bastilu, která
byla dobyta 14.7.1789. Po návratu, do hostitelského města, v nočním hodinách jsme usínali s příjemnými pocity na duši.
Následující den byl pojat po předchozím pařížském výletu odpočinkově a proto jsme společně vyrazili v průběhu dopoledne na prohlídku Bourbon - Lancy a odpoledne trávili u jezera na prosluněné písečné pláži. Večer nás čekala slavnost u jezera
s živou hudbou a ohňostrojem právě na počest dobytí Bastily, 14. červenec je ve Francii národní svátek.
Na páteční den pro nás měli naši přátelé připraven další bonbónek v podobě návštěvy lázní Celto. Jelikož je Bourbon Lancy v Burgundsku a v celé Francii známým lázeňským městem, velice jsme se těšili. V centru lázeňského komplexu nás
přivítal bazén s teplotou vody 37 °C, sauna a celá řada lázeňských terapií. Po dvou hodinách strávených na těchto procedurách jsme si připadali zcela svěží a odpoledne nám nic nebránilo navštívit zámek Saint Aubin sur Loire vzdálený asi 10 minut jízdy od Bourbon - Lancy. Jak už to na světě běží, přišel poslední den našeho pobytu a nutno dodat, že opravdu stál za to.
Čekala nás totiž celodenní návštěva zábavního parku Le Pal se spoustou atrakcí včetně několika horských drah. Poté, co jsme
vyzkoušeli takřka všechny místní atrakce, jsme prošli také přilehlou zoologickou zahradu a opět nabytí spoustou zážitků
odjeli zpět do Bourbon - Lancy. Závěrečný večer byl pro stochovskou partu velmi úspěšný, v průběhu večera se uskutečnil
turnaj v místní populární hře zvané “craps“ ve které zvítězil Honza Smital, když ve finále hry zdolal po boji jednu z naši hostitelek Sandrine Lenoir z Bourbon-Lancy.
Poslední
okamžiky
našeho pobytu se přiblížily a přišlo těžké loučení. S těžkým srdcem,
ale se spoustou krásných
a jedinečných zážitků
jsme se vrátili zpět do
našeho rodného města.
Na závěr mi dovolte,
abych
touto
cestou
poděkoval vedení města
Stochov za možnost
navštívit Bourbon Lancy. Zvláštní poděkování patří také našim
dvěma
hostitelkám
Sandrine Lénoir a Céline
Ramos, které se po celou
dobu pobytu staraly
o příjemný pobyt všech
účastníků.
Bc. Roman Foršt

