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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr v areálu společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. v Honicích,
se uchází o titul Sběrný dvůr roku 2015. Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od poloviny července do konce října 2015, a to formou hodnocení široké
veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou,
přívětivou otevírací dobou, co možná nejdostupnější
a širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pravidla soutěže?
Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chcete ohodnotit. Označíte
jednou až pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti kategorií - dostupnost dvora,
přístupnost dvora, pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných
komodit.
Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá
(např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení.
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti
tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun.
Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění
registračního formuláře budou automaticky zapojeni do jednoho ze dvou slosování.
V každém z nich mohou získat jednu ze tří powerbank (2600 Mah), nebo dotykový
mobilní telefon LG.
Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!
Mgr. Miloslava Becherová, starostka

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků Městské policie Stochov
V Dlážděné ulici řešila městská policie hrubé jednání s následně způsobenou škodou na oděvu. Toto jednání se obešlo bez lékařského
ošetření a viník byl řešen ve zkráceném řízení. Ve stejné ulici pak o několik dní později, úraz malého děvčete po pádu na kolečkových bruslích. Byla vyhledána matka dívky a vzhledem k rodinným poměrům si městská policie vyžádala doklad o následném ošetření. Špatné místo
si vybral mladík, který si chtěl dokázat své malířské schopnosti na zdi domu s pečovatelskou službou. Hlídkou městské policie byl zadržen
a předán OO PČR Stochov s podezřením na spáchání trestného činu, sprejerství. Stejně tak byl předán PČR Stochov muž, který vyhrožoval
v opilosti kolemjdoucím zabitím, poléval je nápoji a po příjezdu strážníka a jeho výzvě, aby svoje chování vysvětlil, se dal na útěk. Byl dostižen a sveden na zem bez použití donucovacích prostředků a předán OO PČR Stochov. Na železničním nádraží zajišťovala hlídka těžce
nemocnou ženu, která ztratila orientaci. S využitím místní znalosti byl vyhledán manžel a paní mu byla předána. Neshodu mezi třemi ženami
s hrubým jednáním, v pozdních nočních hodinách a rušením nočního klidu, vyřešila městská policie v ulici J. Šípka ve zkráceném řízení.
Díky kamerovému bezpečnostnímu systému byly odhaleny dva přestupky z porušení vyhlášky města v Hornické ulici, jeden přestupek proti
veřejnému pořádku v ulici U stadionu a jeden přestupek proti majetku v ulici Osvobození.
Zdeněk Zaspal, vedoucí strážníku MP Stochov
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
po skončení topné sezony 2014/2015 (ukončena byla dne 31. 5. 2015) jsme
zahájili práce spojené s periodickou letní údržbou a přípravou technologie
a zdrojů na novou topnou sezonu.
Práce jsou prováděny z velké části podnikovou údržbou, tam kde je třeba
využít odborných firem, spolupracujeme s prověřenými a vyzkoušenými subjekty. Již během měsíce května 2015 jsme prováděli chemické čištění výměníků tepla v domovních výměnikových stanicích, na což plynule navázalo chemické čištění kotlů a zásobníků vody na plynové kotelně. V rámci odstávky byl
rovněž zavařen prasklý plášť jednoho z kotlů. Na plynové kotelně nás v měsíci
srpnu čeká ještě jedna krátkodobá odstávka za účelem výměny uzavíracích
klapek.
Na druhém zdroji – uhelné kotelně K353 – je nyní prováděna standardní
kontrola a údržba. Za zmínku zde stojí instalace nových elektronických ovladačů k jednotlivým kotlům, které po dohodě majitel zainvestoval. Dalším větším
zásahem bude oprava mechanického ústrojí pro dopravu uhlí k násypkám

jednotlivých kotlů. Pro práce na uhelné kotelně využíváme
vesměs místní řemeslníky.
Kromě vynucených odstávek se snažíme veškeré opravy provádět tak, abychom i během prací byli schopni zásobovat Stochov teplem pro ohřev vody. Toto nám umožňuje propoj obou kotelen. Při práci na jedné z kotelen je
možno přepnout směr dodávky tepla a zásobovat město
z druhého zdroje.
Současný vývoj a postup situace v opravách nasvědčuje tomu, že i letos budeme včas připraveni na novou topnou sezonu.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

DALŠÍ NÁVŠTĚVA PŘÁTELSTVÍ - STOCHOV - SAARWELLINGEN
Od 4. července 2015 proběhlo již šesté vzájemné setkání mládeže
stochovského sokola a našeho spřáteleného města ze Saarwellingenu,
na úrovni oddílů stolního tenisu. Tentokrát, již potřetí, nás pět dní hostili naši přátelé. Naše dvanáctičlenná výprava byla ubytována
v Saarwellingenu v soukromém pensionu a jako vždy celý náš pobyt
byl dokonale zajištěn. Program opět sliboval mnoho zajímavého
k rozšíření poznatků ze života této nejmenší spolkové země. Hned po
příjezdu jsme se setkali s panem starostou, který nám popřál hezký
a zajímavý pobyt, kdy on sám byl jedním z garantů tohoto setkání.
V rámci programu se uskutečnila návštěva města Saarlouis se shlédnutím historického vodního opevnění. Velkou zajímavostí bylo ukončení výstavby obchodního domu, kdy při budování základů byly objeveny
další zbytky těchto památek. I přes již velké, proinvestované peníze,
zachování památek, si svoji důležitost prosadilo. Myslím, že všechny prohlídka zaujala. Vzhledem k počasí se všichni radovali i z odpolední
návštěvy koupaliště. Dalším bodem programu byla exkurze výrobny sýrů. Jak jsme se dozvěděli, již více než čtyřicet let, tato malá výrobna
čítající pouhých 7 stálých zaměstnanců, zásobuje svými sýry zejména pulty obchodního domu Globus s označením Bio. Krátký čas spotřební doby, bez přidaných konzervantů, svědčí o kvalitě, ale současně určuje i jeho cenu. Neméně zajímavé bylo i konstatování, že mléčné
zdroje pochází také pouze ze Sárska. Prohlídka starého skanzenu vysloužilých hutí ve Völkingenu byla pro mladé, ale i ty starší, neméně
zajímavá. Ten kdo tu nebyl poprvé, se mohl ujistit, že i historie se vyvíjí směrem kupředu a stává se tak ještě zajímavější. Samozřejmě nemohlo chybět měření sil ve sportovním klání, turnaj ve stolním tenisu. I když některé hvězdy, z důvodu letních prázdnin, v obou mužstvech
scházely, bojovnost vše nahradila. Každý tvrdě bojoval za své zelené pingpongové území. To vše ale zůstalo jen za zelenými stoly. Čtyři společně
strávené večery a dny, z nás opět utvořily jednu rodinu sportovců, přátel,
kterým je spolu dobře. Rozloučit se a poděkovat za toto setkání je slušnost,
ale když to funguje, je to těžké a každý to chce mít rychle za sebou. I tak se
pozná opravdové přátelství.
Touto cestou chceme poděkovat všem sportovním přátelům v Saarwellingenu v čele s Martinem Beckerem za jejich starost o naší výpravu, p. starostovi Philippimu, našemu městu za poskytnutý příspěvek na dopravu
k uskutečnění této návštěvy a zejména našim sportovcům, kteří vzorně
reprezentovali naší sokolskou jednotu a město Stochov.
Text i foto: Zdeněk Zaspal
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2015
Ohlédnutí za kulturou

Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SMEČNO,
PŘI KOSTELE SV. VÁCLAVA VE STOCHOVĚ

Pravidelné bohoslužby v kostele:
Neděle 9:30 hodin
Čtvrtek letní období 18:00 hodin zimní období 17:00 hodin
6.8. 2015 – 18:00 – mše svatá za obnovu farnosti s novénou
ke Svatému Václavu
Kateřina Lopatová

Tak už jsou prázdniny a máme tedy za sebou
první polovinu roku 2015. To to letí! Pojďme se
trochu zastavit a ohlédnout se za tím, co jsme
společně prožili. V lednu se v DK Stochov uskutečnil už 18. koncert skupiny Katapult, a že byl
úspěšný, o tom není pochyb. Máme za sebou
také krásná divadelní představení například
Filumena Marturano se Simonou Stašovou, nebo
Do ložnice vstupujte jednotlivě, společnosti Háta
Praha, s Lukášem Vaculíkem, Mahulenou Bočanovou a dalšími skvělými hereckými osobnostmi.
Toto posledně zmíněné představení bylo okořeněno také výpadky elektrického proudu, ale herci
se zhostili improvizace na dané téma a o to více
si myslím, že se tento večer zapsal našim divákům do paměti. Nakonec vše dobře dopadlo
o čemž svědčil dlouhotrvající potlesk na otevřené
scéně. Velmi pěkný večer mohli naši diváci strávit i s mistrem mluveného slova Miroslavem
Donutilem. Ale největší radost mám s naším
vnitřním spojením kulturního života a spolupráce
se Základní školou, Základní uměleckou školou
a Mateřskými školami Stochov, a s vámi diváky
a rodiči. Závěr pololetí patřil právě programu,
které tyto instituce společně ve spolupráci
s Kulturním zařízením města Stochov pro vás
vytvořily, krásné koncerty, besídky i akademii.
Akce se povedly a byly divácky velmi úspěšné.
A to je také důležité připomenout. Touto cestou
děkuji za spolupráci řediteli ZŠ Stochov, panu
Milanu Hamplovi a zástupkyni ředitele ZŠ, Hance
Doušové. No, a na co se můžeme společně těšit
v druhé polovině kulturní sezony? Určitě na Svatováclavské posvícení, tradiční městskou slavnost. Na tomto zářijovém open airu se představí
kapely, studio historické šermu a jako překvapení
je pro vás připravena putovní výstava strašidel –
myslím, že ani děti a rodiče, se tento den nudit
nebudou. Jsou též připraveny koncerty pro starší
a pokročilé – Eva a Vašek, ale i pro příznivce
poctivé české písničky – Jakub Smolík se skupinou. Nově jsme pro vás, v rámci tradiční lidové
zábavy, připravili i Svatomartinské posezení.
Samozřejmě s gastronomickou špičkou, Tomášem Konopkou, která v rámci tohoto večera pro
vás připraví pravé nefalšované svatomartinské
menu. Vstupenky jsou už v předprodeji! Neváhejte, kapacita je omezená. V prosinci nás čeká –
už vyprodané – představení Hrdý Budžes
s Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Tak se těšme na
příjemné chvíle v našem kulturní stánku. Touto
cestou také chci poděkovat městu Stochov
za podporu a vám divákům za přízeň. Ale teď je
léto, čas odpočinku a pohody – čeká nás po
letech snad trochu tepla - tak užívejme a žijme.

Krásné dny přeji.
Tomáš Baroch
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÝ KEMP 2015
Tenisový klub Stochov v letošním roce, poprvé ve své historii uspořádal
„TENISOVÝ KEMP” v zahraničí. Za finanční podpory hlavního partnera, Skupiny
ČEZ, jsme se mohli účastnit Mezinárodního festivalu dětí a mládeže 2015 v italském
SANTA CROCE DI TRIESTE, nad kterým převzal záštitu Senát ČR a ministerstvo školství ČR.
Ve dnech 12. – 18. 7. 2015 jsme v
italském městečku Santa Croce di Tries
te, které je vzdáleno cca 15 km od letoviska Terst, našli odpovídající zázemí
pro trénink, relaxaci a návštěvu kulturních akcí. Ubytování bylo zajištěno
v objektu místní farnosti ve 4 lůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Po sportovní stránce pro nás bylo zajištěno zázemí na tenisových kurtech SAN
PRIMO TRIESTE, kde jsme se připravovali na závěrečný tenisový turnaj, který byl
naplánován na 16. července v městě Grado.
Součástí našeho pobytu byla také účast na slavnostním zahájení celého festivalu,
které se konalo ve městě Sistiana, kde všechny účastníky přivítal senátor PS ČR
p. Jiří Oberfalzer a ředitelka Hudební Akademie Praha paní Pavla Zumrová, hlavní
organizátor celého projektu.
V rámci programu jednotlivých dní, kdy byla převážná část zaměřena na tenis,
jsme také využili možnosti koupání v moři a návštěvy večerních představení dalších
účastníků festivalu.
Závěrečný mezinárodní turnaj, který se konal ve městě Grado byl za účasti celkem
23 hráčů a hráček. Tento mezinárodní turnaj je možné hodnotit, po sportovní stránce, ale i té společenské, velice uspokojivě. Naši hráči se na mezinárodním poli neztratili. V kategorii straších hráčů se ve finále utkali naši svěřenci, kdy Richard Kos,
který v semifinále zdolal po veliké bitvě domácího hráče z TC Grado v poměru 7:6,
podlehl Tadeášovi Sýkorovi v poměru 6:2,
který v semifinále vyřadil domácího hráče z
TC Grado celkem hladce 6:2. Bohužel
v kategorii mladších hráčů (do 12 let)
všichni naši hráči ztroskotali na raketě
mladé devítileté tenistky Margritte (TC
Grado), která se stala vítězkou celého
turnaje, když postupně porazila Kristýnu
Koubovou (7:6), Jakuba Klusáka (6:4),
Lukáše Bernata (6:1) a ve finále Tobiáše
Jurgovskiho (6:3).
Z celkového pohledu je možné hodnotit
tento tenisový kemp, v rámci Mezinárodního festivalu dětí a mládeže 2015,
za velice vydařený a můžeme konstatovat, že byla navázána spolupráce mezi jednotlivými tenisovými kluby. Jako
důkaz této spolupráce je plánovaná návštěva prezidenta
tenisového klubu SAN PRIMO
TRIESTE na „Slavnostním večeru TK Stochov“, který se uskuteční dne 27. 11. 2015
ve Stochově.
Poděkování za finanční podporu tenisového kempu v rámci Mezinárodního festivalu
dětí a mládeže 2015 patří hlavnímu partnerovi Skupině ČEZ a další podporovatelům,
Nadačnímu fondu OS ECHO, Městu Stochov a v neposlední řadě Tenisovému klubu
Stochov.
Karel Klusák, Roman Klusák, Petr Paták – trojice vedoucích tenisového kempu
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Hráči ze Stochova a Čelechovic ovládli ligu ve stolním fotbálku
Stochovští hráči stolního fotbálku i letos ukázali, že jsou těžkými soupeři. V la lize
Ujel my buz
Revolta obsadili přední příčky. Vyhlášení sezony 2014/2015 proběhlo 27. června
v Novém Strašecí. Na závěrečný turnaj, do hostince Na Růžku v Pecínově, se sjelo
celkem 37 týmů z Kladna, Stochova, Nového Strašecí či Zákolan.
Vítězem první la ligy se stal tým Ujel my buz z Čelechovic, jehož kapitánem je Michal
Pošta. Medaile za první místo si spolu s ním převzali také Luboš Mede, Zbyněk
Richtrmoc, Vojtěch Koula, Ondřej Kostka a Kateřina Štréblová. Na druhém místě skončil kladenský tým Boomboclats a bronzovou medaili získali stochovští Monton de Tontos. Z třetího místa měl radost kapitán Michal Bauer a hráči David Cibula, Michala
Křenková, Jarda Burger,
Daniel Podpěra, Zdeněk
Gopher Bolas
Kortan, Lukáš Vojtěch
a Petr Jelínek.
Velkým překvapením bylo vyhlášení druhé ligy, když se na první místo probojoval nováček této sezony FTB Gopher Bolas ze Stochova s kapitánem Janem
Pomajzlem a hráči Jakubem Chmelařem, Janem Štulíkem, Lukášem Přibylem
a Romanem Šachem. Druhou příčku obsadil tým Doodly-Squat z Rynholce a na
třetím místě skončili Nostra Pedobears z Nového Strašecí.
V druhé lize zvítězil nováček FTB Gopher Bolas ze Stochova.
Text: Gabriela Krejčová, foto: Archiv Revolta
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Sport Hala Stochov 774 339 449 info 777 828 656 www.fitness-kickbox.cz; www.andybox.cz

Zdravíme všechny přátele (i nepřátele) sportu!
Blíží se konec prázdnin a tak jsme jen pro Vás připravili nové AKCE…
MÁME PRO VÁS
kupón na 2 minuty ZDARMA vystřihněte a vezměte
s sebou !!! platnost do 30.09.2015 !!! kupón lze uplatnit
pouze jednou a v rámci jednoho opalování info
a objednání na tel. 777 828 656

Solárko v ročních obdobích….
Jaro: solárium na jaře působí proti jarní únavě, připravuje kůži na léto a
vytváří kožní ochranu proti záření ostrého jarního slunce….
Léto: nejčastějším důvodem návštěvy solária v létě je příprava pokožky na
dovolenou… odjíždíte-li k moři a chcete-li předejít nepříjemnému spálení, je
víc než vhodné mít již alespoň základní zhnědnutí kůže… pokud trpíte na
ekzém ze sluníčka…
Podzim: prodlouží opálení z léta a dodává zdravý vzhled pokožce…
Zima: solárium podporuje zdraví a dodává energicky aktivní vyzařování,
zvyšuje aktivní zásoby vitamínu D a působí proti depresi a únavě z krátké
doby slunečního svitu…
Příznivé účinky UV záření…
nesporným faktem je aktivace vitamínu D vlivem UV-B záření, který je nezbytný pro lidský organismus, ovlivňuje zdravé kosti a je prevencí a možnou
léčbou osteoporózy může být součástí léčby kožních onemocnění, jako
lupénka nebo akné aktivuje imunitní systém při onemocnění cukrovkou
či revmatoidní artritidou, pomáhá v boji s vysokým krevním tlakem
a onemocněním srdce a cév a v neposlední řadě nelze opomenout příznivý
vliv na psychiku člověka
Návštěva solária 1 až 2 týdně Vás:
příjemně prohřeje, zbaví únavy a stresu a celkově Vás nabije energií
Je opalování v soláriu zdravé či nikoliv?
Vše záleží na míře, s jakou tak činíme. Opalování samo o sobě škodlivé
není. Co je škodlivé, je spálení kůže! A je jedno, jestli na venkovním slunci
nebo v solárku. Aby jste byli zdraví a plní energie, je slunce ve Vašem životě nezbytností. Sluneční svit můžete nahradit opalováním v solárku, jeho
vliv dokáže nastartovat imunitní systém proti infekcím a jeho záření
se stává nezbytným zdrojem vitamínu D. Pokud pociťujete nedostatek sluníčka, může se dostavit nedostatek energie, který vede až ke vzniku depresí či k poruchám spánku. V těchto případech lze sluneční paprsky nahradit
opalováním v solárku. Další příznivé účinky opalování :) viz. výše….
Tak, vážení přátelé (i nepřátelé) sportu, TĚŠÍME SE NA VÁS!!! SPORTU ZDAR, KICKBOXU zvlášť. KDO CHCE, HLEDÁ ZPŮSOBY – KDO
NECHCE, HLEDÁ DŮVODY.
Za FKgym

Carrie
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INZERCE
!!! 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

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 rodinys 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.
Staré průkazy se průběžně vyměňují za
nové s platností 12/2016.
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

WÜSTENROT

ELEKTROINSTALACE

úvěr ze stavebního spoření
chcete modernizaci, rekonstrukci
bydlení? Peníze předem-účty, faktury
dokládáte do 6 měs. i doklady max. 12
měsíců staré!! Lze dodat!! Chcete koupit
auto? - i to jde!! Do 900 tis. Kč
bez zajištění nemovitosti.
Po-ne volejte : 777 756 766,
jsem tu kousek od Vás!!
Jana Kolmanová
odborný finanční poradce - Kačice

BEKIVO

Úklidové
služby
mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců
čištění čalouněného
nábytku
tel.: 721 913 325
web.: www.uklidek.cz

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
8/2015 bylo vydáno ve Stochově dne 3. 8. 2015. 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,
Gabriela Krejčová tel.: 732 573 587 e - mail: krejcova.gabina@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 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.

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
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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POVEDENÉ AKCE V NAŠEM MĚSTĚ A OKOLÍ
Stochovští hasiči pomáhali při kroužkování
čápat v Kačici
Jak už bývá dlouholetou tradicí, také letos proběhlo v Kačici kroužkování mladých čápů. Na místním bývalém továrním komíně se tento rok
opět usídlili čápi a tentokrát ornitolog Stanislav Lepič okroužkoval dvě
mláďata.

Téměř padesátikilový sumec je rybářovým
největším úlovkem
Sumec 187 centimetrů dlouhý s váhou 48 kilogramů.
Takovým úlovkem se může pyšnit mladý rybář ze Stochova Michal Kotík. Svůj zatím největší úlovek chytil na
Berounce v polovině července.
Rybaření se Michal věnuje šest let. „Ale už v dětství jsem
k tomu přičichl, můj děda a strýc byli vášniví rybáři,“ vypráví Michal. O letošních prázdninách se mu na Berounce podařilo chytit
zatím největší úlovek - sumce 187 cm a 48 kg. Jako návnadu
použil třiceticentimetrového karase stříbrného. „Na to místo jezdím už dva roky, ale za tu dobu jsem neměl jediný záběr na sumce, takže tohohle mám poctivě vysezeného,“ vypráví s úsměvem.

Na pomoc přijeli 29. června krátce po poledni také stochovští hasiči.
Ti zajistili vysokozdvižnou plošinu, která na vrchol komínu vyvezla
nejen ornitologa, ale také všechny ostatní zájemce, kteří chtěli malá
čápata vidět.

Během kroužkování Stanislav Lepič také vyčistil hnízdo. Tentokrát
v něm našel několik kabelů a provázků, které mohly být pro mladé
čápy nebezpečné. Dospělý čáp si svá mláďata velmi střežil, komín
opustil až poté, co se plošina přiblížila na vzdálenost pouze několika
metrů.
Text i foto: Gabriela Krejčová

Svůj obří úlovek vytáhl nadšený rybář v šest hodin odpoledne
a zdolával ho přibližně 40 minut. „Bylo po odpolední bouřce, když
se konečně začalo něco dít. Seděl jsem s přítelkyní u prutů a
koncert začal. Sumec před námi zalovil asi šestkrát v úseku tak
40 metrů. Odešel jsem do karavanu pro pití, a když jsem vylezl,
nastražená bójka s karasem zmizela pod hladinu,“ vzpomíná Michal.
Okamžitě tedy přiběhl k prutu a zasekl. Ryba se naštěstí chytla,
jen ji vytáhnout. „Zbývalo jen vyhrát ten souboj a ukázat, že výbavu mám skvělou. Prutu jsem věřil na sto procent,“ upřesňuje
Michal. Když za téměř tři čtvrtě hodiny rybu vytáhl, ihned věděl, že
si ji vezme a nepustí zpátky. „Sumci jsou v Berounce přemnožení,
a že bych chytil ještě
kapra, to byla malá
šance,“ říká. „Sumce
jsme vyudili a podělila se celá rodina,
příbuzní i kamarádi.
Hlavu jsem si nechal
vypreparovat jako
vzpomínku na tohoto
velkého bojovníka,“
uzavírá Michal.

Text: Gabriela Krejčová, foto: Vladana
Štětinová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

POSVÍCENÍ

NMS vydává :

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

Program DK
Stochov můžete
sledovat na našich
stránkách
www.kulturastochov.cz.

PODĚKOVÁNÍ

Galerie 90 - letých
Dne 23. 7. 2015 oslavila 93. narozeny paní
Květoslava Kolínková. K tomuto významnému
životnímu jubileu jí popřály starostka města
Mgr. Miloslava Becherová a paní Jana
Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

Srdečně děkuji Městskému
úřadu Stochov za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Jiří Fraitag
Děkuji Městskému úřadu Stochov, paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové, Komisi pro
mládež a seniory a všem přátelům a kamarádům za blahopřání
k mým narozeninám.
Miloslav Maxa

