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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané,
jelikož se pomalu blíží konec roku a s ním i krásný čas vánoční, chtěla bych vás poinformovat o akcích, které
byly nyní dokončeny, které se v měsíci prosinci ještě dokončují, a které musely být přesunuty.

1. Rekonstrukce zahrady 2. MŠ Stochov
Slavnostní předání zrekonstruované zahrady do
užívání dětí proběhlo dne 4. 11.2016.

2. Revitalizace vnitrobloku za Domem s pečovatelskou
službou
V těchto dnech se dokončují práce na revitalizaci ploch v tomto prostranství. Jedná se o provedení nových cest, chodníků, sadových úprav, ploch určených k rekreaci, montáž nových prvků, laviček, stolů, osázení stromů a hřiště na
PETANQUE. Tato akce byla realizována s přispěním Středočeského kraje dotace z „Fondu životního prostředí“.

3. Základní umělecká škola, pavilon 436
V současné době probíhá rekonstrukce starého WC v této budově, rekonstrukce
střechy nad WC a od 5. 12. 2016 osazení nových oken a vstupních dveří.

4. ZŠ – oprava kanalizace a odstranění schodiště
Z důvodu havarijního stavu ležatého kanalizačního potrubí v areálu Základní
školy, došlo k odstranění schodiště k půdním nástavbám v pavilonu školní jídelny
a opravě kanalizačního potrubí.

5. Zateplení bytového domu, bloku 74 - ulice S.K.N.
Z důvodu dodržení technologických předpisů a postupů, odsouhlasila Rada města ,,Snížení energetické náročnosti BD bl. 74“ – přesunutí realizace této akce na termín od 1. 3. 2017.

6. ,,Pasáž “- bl. 38, Mírové náměstí
Práce na ,,Pasáži“ musely být kvůli velkým problémům s firmou, která vyhrála výběrové řízení, zastaveny. Město muselo dokonce odstoupit
od smlouvy s tímto zhotovitelem. V současné době, se přes právního zástupce, podnikají kroky, aby byl udělán zápočet, město se s touto
firmou vyrovnalo a bylo co nejdříve vypsáno nové výběrové řízení na nového zhotovitele.

Závěrem mého výčtu informací bych chtěla všem popřát hezkou adventní dobu, následné klidné a spokojené prožití
svátků vánočních.
Mgr. M. Becherová, starostka města

Poděkování
Město Stochov děkuje těm dětem ze školní družiny, paním vychovatelkám a paní zástupkyni ředitele ZŠ Stochov, kteří se podíleli na výroMgr. M. Becherová, starostka města
bě krásných ozdob a řetězů na vánoční strom, Mírové náměstí.
Město Stochov tímto děkuje vedoucímu strážníkovi Městské policie, panu Martinu Skůrovi, za záchranu dvou lidských životů (matky se
synem) před utonutím v řece Berounce, v srpnu tohoto roku.
Mgr. M. Becherová, starostka města
MO ČSSD Stochov přeje všem svým příznivcům a sympatizantům krásné a pohodové prožití svátků vánočních.
předsedkyně MO ČSSD Mgr. Miloslava Becherová
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Agresivní opilec
Hlídka MěP Stochov prováděla kontrolní činnost v obci Kačice, kde
na zastávce MHD zaregistrovala ležícího muže. Strážníci muži okamžitě
přispěchali na pomoc a při kontrole zdravotního stavu zjistili, že je pod
vlivem alkoholu. To ostatně dokazovala i prázdná krabice od vína, kterou
držel v ruce. Čerstvě probuzený spáč na pomoc strážníků reagoval velmi
podrážděně. Jeho stupňující se agresivita nesměřovala jen na zasahující
hlídku, ale i na kolemjdoucí občany. Vzhledem k tomu, že muž opakovaně neuposlechl výzvy strážníků k uklidnění svého chování a stále ohrožoval ostatní občany, bylo použito donucovacích prostředků. Po ukončení všech úkonů byl agresor propuštěn a za neuposlechnutí výzvy úřední
osoby si odnesl tučnou pokutu.

Prevence
Stochovští strážníci
v rámci prevence kriminality navštívili zdejší
učiliště ve Stochově, kde
si pro studenty i dospělé
připravili zajímavou přednášku na téma: Doporučené postupy pro resuscitaci – tzv. Guidelines ,
které vydává Evropská
resuscitační rada. Účastníci přednášky se seznámili s doporučenými postupy při resuscitaci i to,
jak se používá automatizovaný externí defibrilátor AED.

Pietní akt
Dne 11.11. 2016 vedoucí MěP Stochov, Martin Skůra, uctil
památku válečných veteránů položením kytic na památníky
padlých vojáků. Jde o významný den pro všechny demokratické
země světa, jejichž občané si připomínají výročí ukončení
1. světové války v roce 1918. V České republice svátek slavíme
od roku 2001 a jeho symbolem je květ vlčího máku.

Ukopnuté zrcátko
Velkou odvahu prokázal občan Stochova, kterému nebylo lhostejné
ničení cizího zaparkovaného vozidla a celou událost telefonicky oznámil
hlídce MěP Stochov. Strážníci získané informace okamžitě předali policistům z OO PČR Stochov, a vyrazili na místo události. Díky ukázkové
spolupráci autohlídek strážníků a policistů byl během pár minut pachatel
dopaden. Mladý muž, který svým neomluvitelným chováním způsobil
škodu na zaparkovaném vozidle, v podobě utrženého zrcátka, měl na
celou událost jiný názor a začal být agresivní. Opakovaně neuposlechl
výzvy úřední osoby k prokázání totožnosti, a aby uklidnil své agresivní
chování, proto zasahující hlídka strážníků použila donucovací prostředky. Muž se aktivně bránil předvedení a během převozu se
snažil rozbít hlavou okénko
služebního vozidla. Agresivní
chování předvedeného nebralo
konce ani na služebně OO PČR
Stochov, proto byl dotyčný eskortován do Kladna a umístěn
do cely předběžného zadržení.
Za své jednání se bude občan
z Přerova zodpovídat příslušnému orgánu.

Přehled řešených přestupků MěP Stochov
za období 1.1. – 1.11. 2016
Krádež

8

Porušení obec. záv. vyhlášky a nař. obce

122

Dopravní přestupek

258

Porušení veř. pořádku

41

M. Skůra, vedoucí strážníků MP Stochov
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OÁZA KLIDU
Dobré zprávy z Oázy klidu
V roce 2017 už budete slavit 13 leté výročí
vaší činnosti. Třináctka je považována za
magické číslo. Chystáte v souvislosti s tím
nějaké novinky nebo změny?
Ano, jistě. Se změnami jsme už pomalu začali
letos a s dalšími novinkami plynule přejdeme
i do roku 2017. Omladili jsme recepci a přijali dvě nové kolegyně Petru a Hanku. Obě jsou odbornice v našem oboru, Hanička je dokonce diplomovaná zdravotní sestra. Klienti tak dostávají odborné informace hned na recepci, což jim
ulehčí výběr procedur a léčebného postupu.
Další nové věci máme připravené od ledna, celkem jich bude právě třináct.
Novinky asi chystáte pro své klienty jako překvapení. Můžete nám přesto něco málo prozradit?
Řeknu vám zatím jen o jedné, ale zásadní změně. Kosmetika byla pro nás
dosud takovou lehce "vedlejší činností". Teď jsme se rozhodli to změnit.
Od ledna budeme klientkám poskytovat novou revoluční péči. Budeme používat zbrusu nově vyvinutou profesionální řadu švýcarské kosmetiky se sněžnou
řasou v kombinaci s laserovým a mikroelektrickým ošetřením pleti. Vrásky
a kožní defekty se tak pro naše klientky stanou minulostí.
Doslechla jsem se, že vaši činnost rozšiřujete už i do zahraničí. Je to
pravda?
Ano a máme z toho velkou radost. Naše služby jsme rozšířili do Itálie, to je
má srdeční záležitost a splnění velkého snu. Právě s naším italským partnerem
jsme pro vás připravili letošní vánoční večírek Oázy, který se uskuteční dne
9.12.2016 od 17 hodin ve Foyer kulturního domu Stochov. Cela akce je zdarma, jste srdečné zváni… V rámci přátelského posezení se můžete těšit na
italské speciality, ochutnávku dobrého vína a obrázky ze Sicílie, kterými nás
provede Marco Perra. Na této akci budou k dispozici také vánoční dárkové
poukazy a jako bonus dostane každá návštěvnice poukaz na vyzkoušení nové
kosmetické procedury zdarma.

A co takhle nový obor činnosti v novém roce?
Vím, na co se asi chcete zeptat. Ano, plánujeme otevřít
ve Stochově italskou vinotéku. Chceme našim klientům
poskytovat nejen léčebné procedury, které občas i bolí,
ale také "proceduru" zcela bezbolestnou, jen takové
posezení u skleničky pro radost. Ta je totiž nezbytnou
součástí léčby každého neduhu.
Pravidelně rozšiřujete vaše pole působnosti a zdokonalujete vaše služby. Neztrácejí se občas lidé
v tom, co všechno vlastně děláte a s čím vším jim
umíte pomoci?
Snažíme se všechny služby udržovat opravdu na vysoké úrovni. Našim hlavním cílem stále zůstává pomoc při
řešení zdravotních potíží, ať už fyzických nebo psychických. Všechny naše činnosti jsme pro zjednodušení shrnuli do jediného slova. Oáza klidu, to je prostě MaKoPePsy (Masáže, Kosmetika, Pedikúra, Psychika). A když
si dáte takovou MaKoPePsy s dobrým vínem, lepší kombinaci nenajdete.
Když se budeme chtít o vás a vašich službách
dozvědět něco více, kde vás najdeme?
Přímo na Mírovém náměstí vedle ordinací praktických
lékařů, na Facebooku https://www.facebook.com/
Oaza.klidu.Stochov a máme nové webové stránky
www.oaza-stochov.cz

Závěrem bych, jménem svým i celého kolektivu Oázy klidu, chtěla popřát všem krásné prožití
svátků vánočních a hodně zdraví a radosti
v roce 2017.
Libuše Choloniewská
Děkuji za rozhovor. D. Lišková

Libuše Choloniewská s.r.o.
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12/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 9. 12. 2016. 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.

do našeho týmu hledáme
Účetní se znalostí účetního programu POHODA
Náplň práce: finanční účetnictví.
Nabízíme: práci na DPP nebo ŽL, 150,- Kč / hodina čistého,
v případě spokojenosti na obou stranách možnost hlavního
pracovního poměru, flexibilní pracovní dobu,
Požadujeme: příjemné vystupování, aktivní přístup,
znalost a orientace v internetu,
základní podmínka pro uzavření pracovního poměru
je znalost práce v programu POHODA, další účetní programy
(ÚČTO, STEREO, DUEL) výhodou.
Nástup IHNED:

V případě zájmu své životopisy zasílejte na
e-mail: libuse.choloniewska@gmail.com nebo
volejte na tel. číslo 605 950 164.
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KAMARÁDI STOCHOV

PŘÁNÍ

Klidné a spokojené
svátky vánoční
a šťastné vykročení
do roku 2017,
přeje S. Fišerová,
MO KDU-ČSL
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
SBĚRNÝ DVŮR STOCHOV
UPOZORŇUJEME OBČANY MĚSTA STOCHOVA, ŽE POČÍNAJE LISTOPADEM 2016 KONČÍ
PRAVIDELNÉ SOBOTNÍ PŘISTAVOVÁNÍ BIKRAMOVÝCH VAN Z DŮVODU ZIMNÍ ÚDRŽBY.
BIKRAMOVÉ VANY SE NEBUDOU PŘISTAVOVAT DO KONCE MĚSÍCE BŘEZNA 2017.
O PRAVIDELNÉM SBĚRU SE DOZVÍTE VE STOCHOVSKÝCH NOVINÁCH.
Pro uložení vašeho odpadu funguje i v zimním období sběrný dvůr. Ten je otevřen každý všední
den od 7,00h do 15,00h. Každá středa je prodloužena do 17h a v případě liché soboty v měsíci je
sběrný dvůr otevřen od 9, 00h do 12,00h.

KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Společnost Technické služby Stochov, s.r.o. s radostí oznamuje,
že obě naše zaměstnankyně se zúčastnily certifikovaného floristického kurzu. V našem novém květinářství na vás tedy čekají novinky ze světa květin, nové vazby, krásná aranžmá a příjemné,
útulné, provoněné prostředí.
Doufáme, že díky dalšímu vzdělávání, na které naše společnost
klade velký důraz, budete s naší prací a se zbožím, které zde zakoupíte spokojeni. Jsme velmi hrdí na personál naší prodejny
a doufáme, že se vám u nás bude líbit.
Počínaje listopadem 2016 jsme zahájili prodej adventních věnců
a vánočních hrnkových květin. Můžete u nás zakoupit vánoční
hvězdy, kaktusy, bramboříky. Dále u nás najdete širokou nabídku
řezaných květin. Každý den pro vás vážeme čerstvé květiny,
a pokud si z naší nabídky již uvázaných květin nevyberete, rádi
vám uvážeme dle vašeho přání.
Můžete si u nás objednat i vazby na svatbu, pohřeb, promoci či
jinou událost.
Vánoční provoz prodejny květinářství od 1.12.2016 – 31.12.2016:
Budeme se na vás těšit!
Pondělí - pátek = 8,00 – 17,00h
Soboty = 8,00- 11,00h
Vedení společnosti TS Stochov, s.r.o.
11. 12. 2016 (stříbrná neděle) = 8,00- 13,00h
Zastupitelstvo města schválilo investiční dotaci na nákup
18.12.2016 ( zlatá neděle) = 8,00- 13,00h
nákladního vozidla IVECO Cargo pro společnost
TS Stochov, s.r.o.
24. - 27. 12. 2016 = SVÁTKY – ZAVŘENO!!
27.- 30. 12. 2016 = 8,00 – 15,00h
31. 12. 2016 ( sobota) = ZAVŘENO !!
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ČELECHOVICKÉ KRONIKY
Čelechovické kroniky
(převzato z webových stránek www.celechovice.eu)
V době josefínské (za panování Josefa II.
1780 - 1790 ) bylo vydáno nařízení ku psaní
obecních kronik již v roce 1780. Pokud je mi
známo, prvá kronika naší obce byla založena r. 1836, o čemž svědčí zápis v pokladní
knize. V tu dobu byl v naší obci rychtářem
Václav Svítil. Byl zde zachycen život poddaného lidu a zvláštní události a nařízení
"milostivé vrchnosti", jak smečenské, tak
kornouzké.
Druhá kronika byla založena v roce 1849
rychtářem Františkem Malcem čp. 9. Ta
začínala zrušením roboty v roce 1848 (na
smečenském panství 7. září 1848).
Třetí kronika byla založena starostou Antonínem Koulou, v ní je zachyceno období
od roku 1905 až 1914. Je zde popsána stavba silnice ke Kačici a k Novému
Strašecí. Ale podle svědectví Václava Svítila, nechal kroniku poničit svými dětmi.
Je to nenahraditelná škoda, protože závěr kroniky zasahoval až do začátku první
světové války včetně narukování našich občanů na frontu.
Čtvrtá kronika byla založena roku 1934 za starostování Josefa Zímy (zetě rychtáře Malce) rolníka z čp. 9. K jeho pomoci byli určeni Václav Pokorný, řídící učitel
na místní obecné škole, Václav Svítil rolník čp. 23. Zapisovatelem byl určen Roman Jerman (redaktor a spisovatel). Bydlel v podnájmu v cihelně. Jenže pan
redaktor se této funkci vyhnul a nenapsal do kroniky ani řádku. Zápisy tedy prováděl učitel Pokorný za dobré pomoci V. Svítila. Tato kronika za protektorátu z
politických důvodů zmizela a zmizela nadobro. Pan Svítil své paměti sepsal znovu, ale v r. 1957 mu byly zabaveny tajnou policií.
Pátá kronika byla založena dle usnesení MNV Čelechovice dne 14. května
1947. Byla ustanovena Letopisná komise (Jan Drvota čp. 47, Václav Svítil čp.
23, Bedřich Fišer čp. 27). Pro vpisování do kroniky byl určen Václav Štekrt z čp.
2. Po Vítězném únoru 1948 byli V. Štekrt a V. Svítil považováni za protistátní
živly. Za odsuzování únorových událostí byli na rozkaz předsedy Akčního výboru
hlídáni. To je zcela pochopitelně odradilo od jejich práce pro kroniku. Došlo to
opět zas tak daleko, že musela i tato kronika zmizet. Do dnešních dnů nebyla
nalezena. MNV Čelechovice bylo dotazováno, zda je u nás kronika vedena. Dne
8. května 1951 byla Václavem Moravcem vypracována zpráva, popisující potíže
opatřit knihu a kronikáře. Potřebný materiál jest připraven a do konce března

1952 bude vše v nové knize zapsáno. Zápis měl provádět Roman Jerman, který se před tím objevil, ale znovu
zmizel. Ani VB jej nenalezla. Ve vedení kroniky se opět
ani nezačalo.
30. dubna 1956 vydalo Ministerstvo kultury směrnici
s nařízením o bezpodmínečném založení kronik všech
měst a obcí. Šestá kronika byla tedy založena v roce
1956. Kronikářem byl určen místní pan učitel František
Pišl (nar. 20.11.1907 v Ledcích). Měl nelehký úkol sepsat dějiny obce od roku 1945. Kroniku skutečně
psal do roku 1960. To byl poslední rok jeho zápisu. Po
zrušení Obecné školy se z Čelechovic odstěhoval.
MNV tedy hledalo nového kronikáře a na návrh Oldřicha Nedvěda určili mne. Kroniku jsem převzal 31. prosince 1961.
Nemohu sám ohodnotit svoji práci pro kroniku, ale
věnoval jsem veškerý volný čas pro tuto věc na úkor a
protesty své rodiny - hlavně manželky. Po letech jsem
sám uznal, že tato moje práce nebyla náležitě oceněna
a že jsem tím zanedbal svoji vlastní kroniku.
Velký podíl na zpracování historie Čelechovic měl
pan profesor Leopold Zubr. Pocházel ze Mšece. Jeho
předkové (Malcové) hospodařili na usedlosti čp. 27 v
Čelechovicích. Osud pana profesora byl ovlivněn prezidentem Gottwaldem. Pan profesor se vyjádřil k jeho
pojetí dějin způsobem, který si jako historik mohl dovolit. Ale byl za to donucen okamžitě odejít ze svého místa na Karlově univerzitě do penze a do konce svého
života pracoval ve Státním archivu.
Zubrovy zápisky se podařilo získat roku 1966 za
2.000, - Kč. V pokladní knize je však zápis o zaplacení
3.000,- Kč. Z věrohodných zdrojů je známo, že pan
profesor dostal skutečně 2.000,- Kč. Nabízí se tedy
otázka, kde je ten 1.000,- Kč?
(zapsal v únoru 2010 Václav Jakš)
Doplněk: Další kronikářkou v obci byla paní Božena
Koulová, kroniku vedla do roku 2004. Potom se stal
kronikářem bývalý předseda MNV pan Václav
Knobloch. Od roku 2013 obecní kroniku vede paní
Marta Krobová.
Karel Beran

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STOCHOV
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ A MĚSTO STOCHOV POŘÁDÁ V SOBOTU 31. PROSINCE 2016
40. ročník turistického pochodu a cyklojízdy SILVESTROVSKÝ POCHOD
START - kino Stochov 7,00 - 10,00 hod.
CÍL - tamtéž do 15,00 hod.
STARTOVNÉ - jednotné 25,-Kč
ODMĚNA - diplom, kalendářík, razítko IVV pěší + cyklo
TRASY - pěší 11, 14, 17, cyklotrasy 25 a 40 km.
Upozornění - pochod se jde za každého počasí. Možnost si projít příměstskou trasu IVV okolím města Stochov v délce 28 km. Na trase je minimální možnost občerstvení, v cíli si vše můžete vynahradit.
Případné informace - J. Karlovský, V. Ulmana 48, 273 03 Stochov, mobil: 702 455 919, e - mail: dalkoplaz. jozka@seznam.cz

Na vaši účast se těší pořadatelé.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘEJE VŠEM PŘÁTELŮM TURISTIKY ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE

STOLNÍ TENIS

Koncem října a v listopadu pokračovalo stochovské „A“ družstvo v krajském přeboru II. třídy dalšími zápasy se střídavými úspěchy:
29.10.2016 – Stochov A – Viktorie Ořech 11:7 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, T. Velc 4/0, R. Žák 1/3, Z. Janoušek 2/2, čtyřhra 1/1
12.11.2016 – Sokol Hředle – Stochov A 13:5 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, T. Velc 1/3, P. Fencl 0/4, Z. Janoušek 1/3, čtyřhra 1/1
13.11.2016 – TTC Kladno D – Stochov A 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, T. Velc 3/1, Z. Janoušek 1/3, P. Fencl 01/3 , čtyřhra 1/1
Dalšími zápasy pokračovalo také stochovské „B“ družstvo v regionálním přeboru I. třídy. Výsledky:
26.10.2016 – Jemníky S – Stochov B 11:7 (body / prohry: R. Žák 3/1, p. Karmazín 3/1,J.Hudeček 0/4, T. Šubrt 0/4, čtyřhra 1/1
10.11.2016 – Sparta Kladno A - Stochov B 11:7 (body / prohry: R. Žák 2/2, p. Karmazín 3/1, J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, čtyřhra 1/1
11.11.2016 – Stochov B –STC Slaný B 4:14 (body / prohry: R. Žák 3/1, p. Karmazín 1/3,J. Hudeček 0/4, T. Šubrt 0/4, čtyřhra 0/2
18.11.2016 - Stochov B –Viktorie Černuc A 5:13 (body / prohry: R. Žák 3/1, p. Karmazín 1/3, J. Hudeček 0/4, M. Gniewek 1/3, čtyřhra 0/2
22.11.2016 - Stochov B –Slovan Kladno C 4:14 (body / prohry: R. Žák 1/3, J. Hudeček 0/4, M. Gniewek 1/3, T. Šubrt 1/3 čtyřhra 1/1.
J. Jedlička, starosta jednoty

ŠACHY STOCHOV
Dnes 13. 11. jsme nastoupili ve třetím kole regionální soutěže proti družstvu Buštěhradu E, a to u nich doma. Dost dobře jsme nevěděli,
co od nich můžeme čekat, a tak jsme byli zvědaví, jak to dopadne. Pravděpodobně se jim z nějakého důvodu nepodařilo postavit to nejsilnější,
co mají ve svém oddíle, takže se nám podařilo nečekané a zvítězili jsme 5 : 0 . Musím pochválit pana Honzíka, který nastoupil do zápasu,
i když mu nebylo dobře a přesto bod vybojoval. Další kolo, to je čtvrté, se hraje 27.11., ale protože my máme volno, tak si odpočineme
a zahrajeme si až v kole pátém, a to doma s družstvem Zlonic. Přestávky bychom chtěli využít a zrealizovat, jako každý rok, vánoční turnaj, na
který bychom chtěli pozvat co nejvíce šachistů z našeho města. Termín ještě upřesníme na plakátku. Ještě musím dodat, že tímto vítězstvím
jsme se vyhoupli s 12,5 body na první místo v tabulce.
Za šachový oddíl Tůma R.

Royal canin Stochov 2016

PODĚKOVÁNÍ

(be) – V sobotu 5.
a v neděli 6. listopadu se
uskutečnily již potřetí
v našem městě a jeho
okolí závody psích spřežení Royal Canin Stochov
2016, jehož pořadateli
jsou musheři z Kladna.
Netroufám si jako laik
nějak hodnotit úroveň
závodů nebo komentovat
jeho výsledky, nicméně
se vždy rád alespoň na chvíli zajdu podívat, protože mě naprosto fascinuje neskutečná chuť psů ve spřežení vyrazit na trať. Podívat jsem se
byl i letos a pořídil jsem snímky, které snad není ani třeba komentovat.
Na prvním je jedno ze spřežení krátce po startu a nebál bych se říci,
že ze psů přímo čiší nadšení, že už konečně běží. Druhý byl pořízen
před cílem a kupodivu psi nevypadali tak, že by za cílovou čarou padli
únavou. Naopak jsem měl
dojem, že by klidně běželi
i dál. Takže kdybyste náhodou v listopadu příštího
roku neměli co na práci,
a pokud se u nás závody
opět uskuteční, není třeba
se moc rozmýšlet. Jděte
se podívat, určitě to nebude promarněný čas.
Karel Beran

Děkuji všem, kteří nezapomněli na mé narozeniny, ať už je to
MÚ Stochov, kolektiv zdravotního střediska, STP, organizace
Sokol, ČČK, ale i těm, kteří nejsou nikde organizováni. Měla jsem
z toho velkou radost. Ještě jednou díky.
Jiřina Dáňová, Stochov Slovanka
Děkuji za blahopřání k narozeninám a za dary paní starostce.
Miroslav Vítek
Děkuji paní starostce a MÚ Stochov za dárky a milé přání
k mým narozeninám.
Oldřich Dobeš
Děkuji paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové a MÚ ve Stochově za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Marie Puchýřová
Děkujeme touto cestou naší pečovatelce Romaně Vilímové za
ochotu s kterou se o nás starala. Přejeme jí v novém zaměstnání
pohodu a spokojenost.
Její klienti DPS
Děkuji Městskému úřadu Stochov za milé přání a dárky k mým
narozeninám.
Alžběta Strejcová
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému
úřadu Stochov za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Vladimír Kopecký
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a MÚ Stochov
za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Bohuslav Skrčený
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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

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
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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Jsme na webu:
www.stochov.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY

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

OD 12. PROSINCE 2016

Příjemné proži> vánočních
svátků a mnoho úspěchů
v roce 2017 přeje za celé hnu>
PRO ROZVOJ STOCHOVA
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

OMEZENÍ PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU STOCHOV
Dne 14. 12. a 15. 12. 2016 bude z technických důvodů
omezen provoz městského úřadu.
Nebudou vydávány výstupy ze systému Czech Point.

Krásné svátky vánoční
a hodně štěstí v celém
novém roce 2017 přeje
MS ODS Stochov

15. 12. 2016 bude Městský úřad Stochov zcela
uzavřen.
Pokladna Městského úřadu Stochov bude v roce 2016
otevřena pouze do středy 28. 12. 2016 do 12,00 hodin.

