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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE:
Schody ke kampeličce – Honice
Schody ke kampeličce v Honicích jsou na parcele č. 5/3 v k. ú. Honice (755559) ve vlastnictví
Tělocvičné Jednoty Sokol Stochov – Honice.
Na základě dohody, s tímto majitelem pozemku, byly schody odstraněny městem, jelikož se staly již
nebezpečnými a ohrožovaly zdraví našich
občanů.
V současné době probíhá oprava celého zábradlí, formou výměny za nové, kolem chodníku vedoucího z Honic k sokolovně.
Náhradní výsadba stromů
V měsíci dubnu bude probíhat i náhradní výsadba stromů v ulici
Hornické, Stochov, za pokácené nemocné stromy v roce 2015.
Náhradní stromy jsou vhodnější do městské zástavby, a to Prunus
sargentii ,,Rancho“ a Prunus hilleiri ,,Spire“.

Revitalizace vnitrobloku F a G
V současné době probíhají práce na Revitalizaci vnitrobloku F a G. Do začátku letních měsíců bude tento vnitroblok
zrenovován, vznikne zde krásná odpočinková a herní zóna
pro děti, dospělé, nová parkovací místa i se zrekonstruovaným původním chodníkem od vnitrobloku F a G, navazující na
křižovatku ul. J. A. Komenského a Švermova.
Mgr. M. Becherová

GALERIE 90. LET
Dne
18. 3. 2016 oslavil 93. narozeniny pan
Miroslav Hloušek a 23. 3. 2016 oslavila 90. narozeniny paní Milena Odehnalová (viz foto).
K těmto významným životním jubileím jim 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
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Letošní jaro se probouzí naplno a společně s ním se také rozbíhají stavební práce chystané pro tento rok. Jistě jste zaznamenali, že v průběhu předešlých měsíců došlo k výměně výplní
otvorů na Mírovém náměstí u bloku č. 38. Určitě jste si také všimli, že jedna původní výloha zůstala zachována, a to z boku
prodejny společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. Zde se
nabízí otázka, zda město nezapomnělo tuto výlohu vyměnit.
Mohu vás ujistit, že město nezapomnělo. Tato plocha bude vyřešena společně s chystaným projektem, jehož předmětem je vznik tzv. „Obchodní
pasáže“. V současné době se dokončuje přípravná fáze projektu. V rámci této první
fáze došlo ke zpracování projektové dokumentace, záměr byl projednán
s dotčenými orgány a brzy dojde k vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. Část prostor, nacházejících se v přízemí bloku č. 38, projde v letošním
roce rozsáhlou rekonstrukcí a dosavadní, sporadicky využívané, vnitřní prostory
najdou novou možnost svého využití.
V rámci rekonstrukce vzniknou na Mírovém náměstí nové nebytové prostory
v celkovém počtu 5 malometrážních prodejen/provozoven. Chystaný projekt myslí
také na dosavadní, ve městě chybějící, veřejné toalety. Tyto jistě najdou své uplatnění především při řadě venkovních kulturních akcí, které každoročně navštěvují
nejen Stochováci, ale i lidé ze širokého okolí. Pokud se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti a vše poběží dle připraveného harmonogramu, počítáme s dokončením
celého projektu ještě v letošním roce.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov

MĚSTSKÁ ORGANIZACE
ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ SPOLU S PARTNERY SI VÁS
DOVOLUJÍ POZVAT NA
„POSEZENÍ S PŘÁTELI
PŘI HUDBĚ“ 10. DUBNA 2016
OD 14,00 - 18,00 HOD.
DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A POSLECHU HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA HAPPY BAND
TOMBOLA VÍTÁNA
VSTUP 50,-Kč
MĚSTSKÁ ORGANIZACE
ČERVENÉHO KŘÍŽE
VE STOCHOVĚ
POŘÁDÁ ZÁJEZD PRO DĚTI
MILOVICE - MIRÁKLUM
28. KVĚTNA 2016
Přihlásit se můžete
u p. Bradáčové,
U stadionu 374, 273 03 Stochov

ITES spol. s r. o.
Vážení nájemníci,
jak jsem uváděl v březnovém příspěvku, rád bych vás seznámil s plánovanými pracemi, které budeme zajišťovat na zdrojích a rozvodech
během letní údržby v tomto roce. Jako v minulých letech využijeme toho, že máme oba zdroje tepla ve Stochově (plynovou a uhelnou kotelnu)
propojeny, a tudíž můžeme operativně využívat jeden ze zdrojů a na druhém provádět opravy, aniž bychom museli realizovat odstávky dodávek tepla.

Plánované akce na obou kotelnách – léto 2016:
Kotelna K1 – plynová
1/ kontrola a servis plynových přívodů a zařízení
2/ servis obou kogeneračních jednotek
3/ revize odtahových a spalinových cest
4/ kontrola a revize fotovoltaických panelů a příslušenství
5/ kontrola a vyčištění elektrorozvaděčů
6/ oprava fasádního pláště budovy, nátěry, úklid areálu

Kotelna K353 – uhelná
1/ oprava odtahových cest spalin
2/ kontrola vyzdívek kotlů, doplnění šamotu
3/ oprava elektroinstalace v prostoru uhelny
4/ kontrola a oprava mech. lopaty, stěračů a násypek
5/ kompletní úklid prostor pro skladování popela
V okruhu obou kotelen budou nadále probíhat periodické kontroly předávacích stanic v jednotlivých domech a průběžné odstraňování zjištěných nedostatků.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie
Operátor městského kamerového systému odhalil několik případů porušování obecně závazných vyhlášek a veřejného pořádku.

Každý z přestupců byl na základě záznamu identifikován a předvolán na služebnu městské policie
k podání vysvětlení. Jednalo se o znečištění veřejného
prostranství exkrementy od psů a požívání alkoholu na
veřejných místech, kde je to zakázáno. Ve všech případech bylo protiprávní jednání přestupců vyřešeno
strážníkem blokovou pokutou.
V dalším případě musela hlídka zakročit proti muži,
který svým jednáním ohrožoval účastníky silničního
provozu, a to tak, že na křižovatkách řídil provoz
a skákal pod projíždějící vozidla. Proti muži hlídka použila donucovací prostředky hmatů a pout, jelikož neuposlechl výzvy úřední osoby a byl následně předveden
na OO PČR Stochov.
Martin Skůra, strážník pověřený vedením
Městské policie Stochov

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Z jednání Komise životního prostředí ze dne 21. 3. 2016
Komise se zabývala přípravou akce Ukliďme Česko, která bude 16.4.2016. Letáky a plakáty s podrobnostmi budou včas vyvěšeny.
Dále se komise zabývala neúnosným stavem chodníků a trávníků, které jsou opět plné psích výkalů. V Severočeském deníku vyšel příhodný rozhovor s děčínským strážníkem. Cituji: „Pětitisícová pokuta v případě, že na ulici neuklidíte po svém psovi. Takovým postihům teď musí
čelit nezodpovědní pejskaři v Děčíně. Zatímco dříve jim strážníci mohli uložit pokutu maximálně tisíc korun, novela zákona o přestupcích
umožňuje udělit až pětinásobek. Strážníci tvrdí, že k tomuto kroku je donutili sami majitelé psů. Situace ve městě je prý už neúnosná. Když
chytíme dotyčného, že si neuklidí, tak v 99 procentech neuklízel ani v minulosti a nebude uklízet ani dál. Od začátku měsíce rozdali strážníci
pejskařům 37 pokut - z toho 13 bylo ve výši 5 tisíc korun“.
Je opravdu smutné, když děti z 1. MŠ mají před vstupem na pozemek školky psí toaletu. Děti to hezky na botičkách přinesou do školky
a domů. Není možné, že někdo z přilehlých domů nevidí, kdo zde bez dozoru venčí své psy. Dnes v době mobilních telefonů s foťákem stačí,
fotografii poslat policii a snad když se začnou ukládat pokuty, lidé pochopí, že si po svém mazlíčkovi musí uklidit. Domluvy a osvěta je již neúčinná. Městská policie by měla zřejmě přitvrdit. Je skupina lidí, kteří mají psy opravdu rádi, ti si uklidí. Potom je kategorie falešných milovníků
zvířat, kteří jsou bezohlední ke třetí skupině, která má různé alergie a nemá zvířata ráda. Hlavně ale to vadí i slušným pejskařům, kteří si po
svém psovi uklízí.
Členové komise při svém jednání byli informováni, že by mělo v letošním roce dojít k náhradní výsadbě v ulici Hornická za v loňském roce
pokácené lípy. Stromy by měly být vhodnější do městské zástavby, a to Prunus sargentii ,,Rancho“ a Prunus hilleiri ,,Spire“.
Také by v letošním roce měla pokračovat inventarizace stromů v ulicích U Stadionu , S. K. Neumanna a u hřbitova.
Připomínky od občanů jsou vítané a v rámci možností řešené.
Připravila za Komisi životního prostředí B. Chytrá
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Od 1. 4. 2016 začíná pravidelný sběr velkoobjemového odpadu
do přistavených sběrných kontejnerů. Sběr se koná každý týden,
a to v těchto časech a místech:
• první sobota v měsíci - Čelechovice, u prodejny
• druhá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ul. Dlážděná x
J. A. Komenského)
• třetí sobota v měsíci - Slovanka, ul. Lánská - střed
• čtvrtá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic Hornická x Školní)
v případě páté soboty - Honice, u bývalé prodejny.
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Každá středa je prodloužena do 17,00 hod. a v případě liché soboty
v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9,00 hod. do 12,00 hod.

TSS1

TSS2

Počínaje dnem 1. 4. 2016 je v areálu sběrného dvora přistavená
bikramová vana na bioodpad. Občané města Stochova zde mají možnost
bezplatně tento bioodpad uložit. Do bioodpadu patří veškerá zeleň, a to
např. větve ze stromů, tráva, list.

Společnost Technické služby Stochov, s.r.o. zahájila výrobu a prodej
zahradních či parkových laviček.
K prodeji vám nabízí lavičky ve třech provedeních, a to:
TSS1 - rozměry ( délka 180cm, výška 100cm) = 2 360 Kč vč. DPH
TSS2 - rozměry ( délka 150cm. výška 90cm) = 2 520 Kč vč. DPH
TSS3 - rozměry (délka 150cm, výška 80cm) = 2 830 Kč vč. DPH
Po domluvě je možno vyrobit lavičku dle vašeho přání, tedy v jiném
barevném provedení, které si zvolíte.

TSS3

Sledujte, prosím, i nadále naše webové stránky.
Účelem těchto stránek je zajistit lepší informovanost
o službách, které společnost Technické služby Stochov, s.r.o. poskytuje občanům města Stochova.
Webová stránka je www. tsstochov.webnode.cz
Prostřednictvím odkazu na vzkazník na těchto
webových stránkách můžete zaslat svoje podněty
a připomínky jak k práci TS Stochov, tak i k samotné
organizaci webových stránek.
Děkujeme za spolupráci.
Vedení společnosti Technické služby
Stochov, s.r.o.
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
ZŠ STOCHOV –
ANDĚL ROKU 2015
Jen těžko si lze představit, jaké
je to pečovat o nemocné dítě
a ještě zvládat další povinnosti
nutné ke každodennímu fungování rodiny. Před třemi lety vznikl
spolek S.O.S. Andělé Rakovník
z. s., který pomáhá nemocným
dětem na Rakovnicku a okolí.
V současné době má skupina pod
svými křídly devět dětí. Mezi nimi
je i malý Lukášek ze Stochova. Na
naší základní škole vzešla vlna solidarity a žáci se začali zajímat o možnostech, jak pomoci. A tak se rozběhla akce „Víčka pro Lukáška“. Sbírají
spolužáci, rodiče i přátelé školy a vám všem za to patří veliké poděkování.
Letos spolek Andělé Rakovník vyhlásil pro základní školy anketu Anděl
roku 2015. Jedná se o první ročník a Základní škola Stochov tuto soutěž
vyhrála. Oceněním, které škola získala, se mohou děti pyšnit i díky
rodičům. Děkujeme.
Jana Vlasáková

MĚSÍC BŘEZEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
3. BŘEZEN
- Žáci 4.A,B a 6.A,B se zúčastnili preventivních programů na téma:
Budování vztahů mezi žáky
9. BŘEZEN
- Školní kolo recitační soutěže - 1. a 2. stupeň
- Jeden žák 5. ročníku se zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda s výborným výsledkem - 4.místo (z 49 účastníků!)
10. BŘEZEN
- Žáci 4.A,B navštívili pražské divadlo MINOR - zhlédli představení
v rámci výuky vlastivědy "LIPANY"
11. BŘEZEN
- Žáci 6. - 7. tříd - Kladno - basketbalový turnaj - doprovod
p. učitel Dušek.
- Slavnostní otevření zrekonstruovaných školních dílen za účasti starostky Mgr. M. Becherové, místostarosty Ing. R. Foršta a tajemníka
R. Klusáka
14. BŘEZEN
- Žáci 8. - 9. tříd - účast v okresním kole v basketbalu
15. BŘEZEN
- Žáci 6.A,B - Policejní muzeum v Praze - Projekt: Primární prevence
žáků ve věku 6 - 15 let
16. BŘEZEN
- Žáci 7.A,B - Policejní muzeum v Praze - Projekt: Primární prevence
žáků ve věku 6 - 15 let
- Žáci 8.A,B navštívili v rámci výuky fyziky a anglického jazyka - IQ
PARK v Liberci. Dopravu financovalo Občanské sdružení Bubákov.
17. BŘEZEN
- Žáci 8.A,B - Policejní muzeum v Praze - Projekt:

Primární prevence žáků ve věku 6 - 15 let
- Žáci 3.A,B - preventivní program "Jak řešit konflikty"
- Žáci 6.A - preventivní program "Budování vztahů mezi žáky"
- Vítězové jednotlivých kategorií školního kola recitační soutěže Slánka (5 žáků) odjeli recitovat s p. učitelkou Beznoskovou
do Slaného
18. BŘEZEN
- Žáci 3. - 9. ročníků se zúčastnili matematické soutěže KLOKAN - test píší 60 minut v 1. a 2. vyučovací hodině
- Žáci 1.A,B absolvovali v Městské knihovně Stochov zkouška
na "PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE"
21. - 23. BŘEZEN
- Tradiční velikonoční prodejní trhy výrobků žáků ZŠ, ZUŠ
a MŠ v Galerii na Mírovém náměstí
22. BŘEZEN
- Třída 1.A - Pasování na čtenáře v Městské knihovně Stochov
za účasti rodičů žáků
29. BŘEZEN
- Velký sál DK Stochov - Divadélko pro školy Hradec Králové divadelní představení "Jak jste to myslel, pane Shakespeare?
aneb Život a dílo největšího dramatika pro žáky 2. stupně
- Třída 1.B - Pasování na čtenáře v Městské knihovně Stochov
za účasti rodičů žáků
31. BŘEZEN
- žáci 6., 7., 8. ročníků píší test celostátní soutěže Pythagoriáda

Mgr. Hana Doušová, zást. řed. ZŠ
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DŮM KULTURY

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat strážníkům
Městské policie Stochov, hlavně panu
Zdeňku Zaspalovi, že nám dne 23.3.
2016 přivezli, již po druhé, zaběhnutého
psa Keriho v pořádku.
Manželé Melčovi
Děkuji Městskému úřadu Stochov
a paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové za blahopřání a dárek k životnímu
jubileu 93 let p. Miroslavu Hlouškovi
z Čelechovic.
Manželka
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě
Becherové a Městskému úřadu Stochov
za blahopřání k mým narozeninám.
Jaroslava Suchá

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžu dát,
chviličku postát a stále tiše vzpomínat.
Dne 12. dubna tomu bude osm let, co
zemřel pan Jan Jirka. Kdo jste ho měli
rádi, vzpomeňte se mnou.
Přítelkyně Milena
13. dubna to bude 10 let, co nás opustil náš drahý manžel, tatínek a především milující dědeček, pan Josef Hubáček. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Za celou rodinu manželka Libuše
Dne 13. 4. 2016 uplynou 4 roky, co
nás navždy opustil p. Ota Krejčí. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Jana Krejčová s rodinou
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE

ŠACHY STOCHOV

STOLNÍ TENIS
Obě družstva stolního tenisu, T. J. Sokol Stochov - Honice, hrála
koncem února a v březnu další zápasy v základní části soutěže.
„A“ družstvo, stále bez dlouhodobě zraněného Tomáše Velce, prohrálo
z posledních čtyř zápasů sice jen jednou, ale tato prohra potvrdila páté
místo v konečném součtu v tabulce a vyřazení z bojů play off. Družstvo
tímto nesplnilo svůj cíl dostat se mezi postupující čtyřku, což je pro všechny velkým zklamáním.

Výsledky áčka:
27. 2. 2016 - Stochov A – Buštěhrad A 15:3 (body / prohry: K. Vajcová
4/0, J. Jedlička 3/0, P. Fenc 2/2, Z. Janoušek 2/1, čtyřhra 2/0)
28. 2. 2016 - Stochov A – Slovan Kladno A 15:3 (body / prohry: K. Vajcová 3/0, J. Jedlička 3/0, Z. Janoušek 2/1, R. Žák 1/2, čtyřhra 1/0)
12. 3. 2016 - KK Rakovník -– Stochov A 8:10 (body / prohry: K. Vajcová
3/1, J. Jedlička 1/3, Z. Janoušek 0/3, P. Fenc 2/2, čtyřhra 1/1)
13. 3. 2016 – TTC Kladno E -– Stochov A 2:16 (body / prohry: K. Vajcová 4/0, J. Jedlička 3/0, Z. Janoušek 1/1, R. Žák 3/0, čtyřhra 2/0)
1.Sokol Nižbor
22
235:161 53
2.TJ Sokol Hředle 22
260:136 52
3.Kanoistický klub Rakovník
247:149 50
4.Sokol Lány "B"
22
256:140 48
5.TJ Sokol Stochov Honice
260:136 47
6.Sokol Rakovník
22
200:196 32
7.TJ Sokol Roztoky "B"
164:232 27
8.TJ Sokol Buštěhrad 22
185:211 21
9.TTC Slovan Kladno 22
172:224 18
10.TTC Kladno "E" 22
145:251 17
11.TJ Kralupy
22
127:269 13
12.TJ Broumy
22
125:271 6

ŠACHY STOCHOV
Konečně jsme se po měsíční přestávce dočkali soupeře, a to družstva Velvar.
Hráli jsme doma, a protože
síla jejich hráčů, podle jejich
ELO hodnocení, byla na
stejné úrovni jako našich, tak
jsme doufali, že se nám
podaří uhrát nějaký slušný
výsledek. Jak jsem však
uvedl v minulé zprávě, tak se potvrdilo i tentokrát, že na
výšce ELA hráče až tak moc nezáleží. Na první šachovnici
pan Červenka získal s přehledem první bod, ale na druhém
postu pan Honzík soupeři podlehl a bylo vyrovnáno. Na
páté šachovnici pan Zoula uhrál remízu a na čtvrté šachovnici pan Tůma prohrál po malé taktické chybě s velice mladým hráčem a prohrávali jsme 2 1/2 : 1 1/2. Rozhodoval
výsledek na třetí šachovnici, kde hrál pan Pucholt, který v
koncovce měl navíc dva pěšce, a tak pro něho nebyl problém partii vyhrát. Celkový výsledek, tedy dva a půl : dva a
půl, nás moc nepotěšil, protože jsme potřebovali spíše
výhru, ale nakonec jsme byli rádi i za tu remízu.

17

2

3

0

16

4

2

0

22

16

2

4

15

3

4

0

22

15

2

5

10

2

10

0

22

9

0

13

6

3

13

0

5

3

14

0

5

2

15

0

1

4

1

17

0

2 ŠK Rakovník B
3 ŠK Zlonice

2

0

20

0

4

0

0

V tabulce se tudíž nic nezměnilo, jsme stále na sedmém
místě. Doufáme ale, že po utkání v posledním kole
v Kralupech se to změní. Ještě musím dodat, že nás mnohem více mrzí, že dva malí hráči, kteří projevili zájem
o šachy, se zatím neobjevili.
Za ŠO Stochov, p. Tůma

0

Průběžné pořadí po 10. kole
Poř. Družstvo
T J. AERO Odolena
Voda "B"

Cayman Pharma Neratovice G

5 ŠK Velvary B

Pa
rt.

+

=

-

MP
3

Body

9

6

3

0

21

32
½

9
9

6
6

2
0

1
3

20
18

30
27

9

5

2

2

17

27

10

5

1

4

16

23

„B“ družstvo pokračovalo ve druhé polovině soutěže čtyřmi zápasy
a vedlo si opět velmi dobře. Družstvo všechny čtyři zápasy vyhrálo
a upevnilo si před posledním kolem 3. místo v tabulce. Zbývá odehrát
poslední kolo.

ŠK Liběhrad Libčice n/
6
Vlt. "B"

9

4

3

2

15

27

7 ŠO STOCHOV

9

4

1

4

13

24
½

Výsledky béčka:

8

TJ Kralupy nad Vltavou
D

9

3

1

5

10

17

26.2.2016 – Buštěhrad B – Stochov B 5:13 (body / prohry: R. Žák 3/1,
J. Hudeček 3/1, P. Karmazín 3/1, P. Fencl 3/1, čtyřhra 1/1)
10.3.2016 – Slovan C – Stochov B 7:11 (body / prohry: R. Žák 4/0, J.
Hudeček 1/3, P. Karmazín 3/1, P. Fencl 2/2, čtyřhra 1/1)
18.3.2016 – Stochov B – Sparta A – 10:8 (body / prohry: R. Žák 2/2, M.
Gniewek 1/3 P. Karmazín 3/1, P. Fencl 3/1, čtyřhra 1/1)
28.3.2016 – Kladno G – Stochov B 8:10 (body / prohry: R. Žák 2/2, M.
Gniewek 1/3 P. Karmazín 3/1, P. Fencl 4/0, čtyřhra 0/2)
Jaroslav Jedlička - starosta T.J. Sokol Stochov - Honice

9 ŠO TP Nova Kladno "B"

9

2

1

6

7

10

Cayman Pharma Neratovice F

9

0

2

7

2

11

TJ Český Lev Kolešovice C

9

0

2

7

2

16
½
15
½
10

Jan Fiala
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY

MĚSTSKÁ KNIHOVNA STOCHOV OD 1. DUBNA
ROZŠIŘUJE PROVOZNÍ HODINY
Otevřeno bude v uvedené dny pro všechny stejně, pro
děti i dospělé.
PONDĚLÍ
9:00-12:00
13:00-18:00
ÚTERÝ
13:00-17:00
STŘEDA
9:00-12:00
13:00-17:00
ČTVRTEK
13:00-18:00
PÁTEK
ZAVŘENO
Pro čtenáře je také nově v prostorách knihovny
volný přístup na Wifi.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Rada města po projednání odsouhlasila bezplatnou
distribuci měsíčníku Naše město Stochov ve
vybraných prodejnách a městských zařízeních na
území města Stochov.
ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN OD 1.4.2016
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Doskočilová KATEŘINA
zdravotní sestra Konopková Jana
tel. 312 651 270, mobil: 773 337 782
12:00 - 13:00
Pondělí
7:30 - 12:00
pro objednané
Úterý
7:30 - 13:00
Středa
7:30 - 13:00
13:00 - 14:00
Čtvrtek
pro objednané
14:00 -16:00
16:00 - 18:00
pro zaměstnané
Pátek
7:30 - 12:00

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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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 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.
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
4/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 8 . 4. 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.

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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NAŠE MĚSTO STOCHOV

POTRAVINY ALENA UHLÍŘOVÁ
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV
Naše nabídka:
•
•
•
•
•

opékáčky na „Čarodějnice“
buř@ky
pražské párky
klobásy
kabanos

SUDOVÁ VÍNA KOVACS

PRODEJNÍ DOBA:
PO - PÁ: 6:00 – 19:00 hodin
SO: 6:00 – 11:00 hodin

U NÁS MÁTE MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

NE: 7:00 – 11:00 hodin

Jsme na webu:
www.stochov.cz

SPORTOVNÍ HALA STOCHOV

NMS vydává :

Badmintonový turnaj
V neděli 20. 3. 2016 se uskutečnil badmintonový turnaj čtyřher ve Sportovní hale města Stochova.
Zájem o uspořádání akce vznikl v návaznosti na dolajnování 2 badmintonových kurtů na začátku
roku. Celkově jsou nově pro veřejnost přístupné 4 badmintonové kurty. Turnaje se zúčastnilo celkem 23 párů. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, po dvou setech do 15 bodů. Během celé
akce panovala výborná soutěžní atmosféra. V reakci na kladný ohlas hráčů bychom chtěli
v následujícím období akci zopakovat. Vítězem se nakonec, s jednoznačným rozdílem bodů, stal
smíšený pár ve složení Libor Laňka a Petra Stoklasová. Nejlepším párem ze Stochova, který se
umístil na 6. místě, byli Jaroslav Jedlička a Kateřina Vajcová.
Děkujeme všem hráčům za účast a zveme vás na další badmintonový turnaj, který se uskuteční
dne 16. 4. 2016 opět ve sportovní hale (viz poslední stránka tohoto čísla).

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

Bc. Michal Paták, Sportovní areály města Stochova, vedoucí organizační složky

Oprava oken ve sportovní hale
Ve Sportovní hale města Stochova také došlo k důležité části renovace, která se týkala servisu a následné opravě okenních křídel.
Po dlouhodobé zanedbanosti bylo opět zprovozněno všech 8 otevíratelných oken, které jsou nezbytné k cirkulaci vzduchu při turnajích
a ostatních akcích ve velké hale.
Bc. Michal Paták, Sportovní areály města Stochova, vedoucí
organizační složky

