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a dovolených.
Za MO ČSSD Stochov
předsedkyně Mgr. M. Becherová
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Přejeme vám všem krásné slunné léto
prožité v klidu a bez starostí, ať už doma
či v zahraničí…
Za hnutí PRO ROZVOJ STOCHOVA
Ing. Roman Foršt
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Místní sdružení ODS Stochov
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10. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ
OSLAVA 10. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ MEZI MĚSTY STOCHOV - SAARWELLINGEN
Ve dnech 24.6. –26.6. 2016 proběhla v německém městě Saarwellingen 1. část oslavy partnerství mezi
městy Stochov - Saarwellingen, viz foto. Smlouva o oficiální vzájemné spolupráci mezi městy, spolky, atd.
byla podepsána v roce 2006.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města

Fotografie ze slavnostního večera
ve Festhalle - Saarwellingen

Návštěva Schengenu a přidání jednoho zámku
Stochov - Saarwellingen - Bourbon Lancy

50. let výročí vzniku spolku „Die Crichinger“
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
MĚSÍC ČERVEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
1. 6. Den dětí neodmyslitelně patří dětem; v tento den žáci naší školy
měli na výběr z různých akcí:
1. stupeň -vycházka spojená s opékáním vuřtů; hry ve třídě
2. stupeň - výlet do ZOO Dvůr Králové; turistický pochod ke Kounovským
kamenným řadám; sportovní hala - bowling, florbal, volejbal; deskové hry

17. 6. - Třídy 3.A,B se zúčastnily projektu v knihovně na téma:
Na stopě pravěkým záhadám.
20. 6. - Pedagogická rada - závěrečné hodnocení žáků , klasifikace, docházka - Žáci 4.A,B recitovali na "Vítání občánků".
21. 6. - Závěrečný koncert ZUŠ ( účinkující žáci hudebních
oborů)- vystoupení pro žáky 1. stupně.

2. 6.- Třída 4.B vyjela na výlet do Českého Švýcarska

23. 6. - Žáci 5.A,B vyjeli na exkurzi do Prahy v rámci učiva vlastivědy.¨

5. 6. - Žáci 3.B s p. uč. Zieglerovou odjeli na školu v přírodě - Živohošť do 10. 6.

- Za účasti p. starostky p. Becherové a p. řed. Hampela se
uskutečnilo slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků.

7. 6. - Tř. 3.A pokračovala plaveckým výcvikem (každé úterý).

28. 6. - Třída 3.B vyjela na poslední exkurzi do Zooparku
v Soběhradech.

10. 6. - Na sále kulturního domu začaly zkoušky na závěrečnou školní
akademii.
11. 6. - Poznávací zájezd pro učitele do Českého Krumlova.
15. 6. - V dopoledních hodinách se uskutečnila generální zkouška akademie, kterou zhlédli všichni žáci. V 16,00 hod. se konala akademie pro
veřejnost.
16. 6. - Deváťáci vyjeli na svůj poslední společný několikadenní výlet do
Harrachova.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu a paní starostce Mgr. Becherové za blahopřání k narozeninám.
Jan Pertl
V červnu jsem slavil svoje narozeniny a velice mě potěšila gratulace,
kterou jsem dostal od Městského úřadu Stochov s podpisem starostky
paní Mgr. Miroslavy Becherové.
RNDr. Jan Dáňa

29. 6. - Ve velkém sále DK se uskutečnilo hodnocení školního
roku 2015/16. Žáci byli odměněni za úspěchy v olympiádách,
sportovních soutěžích, sběru léčivých bylin a zhlédli filmové
představení "Kniha džunglí".
30. 6. - Žáci se rozloučili se svými třídními učiteli, kamarády
a obdrželi vysvědčení za svoje výsledky v tomto roce, byli poučeni o bezpečném chování o prázdninách.
Mgr. Hana Doušová, zástupkyně ředitele, ZŠ, ZUŠ a MŠ
Stochov

PODĚKOVÁNÍ MěP Stochov
Děkuji příslušníkům Městské policie Stochov, za milou
pomoc s dopravou invalidního vozíčku dle mé potřeby. Přeji
jim hodně zdaru v jejich práci a příjemnou dovolenou. Ještě
jednou dík za jejich službu.
Drahoslava Jiravová

Chtěl bych tímto poděkovat paní starostce Mgr. M. Becherové, MÚ
a Komisi pro mládež a seniory, za milé blahopřání k mým narozeninám.
Miloslav Maxa
Děkuji paní Mgr. Miloslavě Becherové, paní Suprunové a Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.
Věra Maierová
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za blahopřání k narozeninám.
Arnošt Polák
Děkuji paní starostce a Městskému úřadu Stochov za blahopřání
k mým narozeninám.
Václav Štěpánek
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu
Stochov za milé blahopřání k mým narozeninám.
Lenka Francová

GALERIE 90 letých
Dne 14. 6. 2016 oslavil 90. narozeniny pan Ladislav
Dušek. K tomuto významnému životnímu jubileu mu
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

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
7/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 12 . 7. 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.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
36. ročník pochodu Krušovický vejšlap se vydařil
Je sobota 14. května 2016 a za pěkného počasí přicházejí do Domu
kultury turisté, aby se zúčastnili již 36. ročníku turistického pochodu Krušovický vejšlap. Nejvíce jich přijelo z Prahy, ale v poslední době se pořádaných akcí KČT Stochov zúčastňuje čím dál více našich spoluobčanů,
což je příjemné sdělení. Ještě před odchodem na jednu z připravených
tras využívají přítomní občerstvení, které pravidelně na všechny akce
KČT Stochov zajišťují zaměstnanci Domu kultury Stochov, což je velmi

Trasy pochodu vedly převážně po lesních cestách a pěšinách, jen malá část byla vedena po silnici. Zde patří poděkování Jendovi Pálkovi za vzorné značení všech tras. V těchto místech je jen málo turistického značení, a proto je nutné provádět
vlastní značení. Na trasách byly připraveny pohádkové kontroly
a soutěže po děti, které byly za snahu odměněny různými sladkostmi a drobnostmi. Nechybělo ani občerstvení na trase,
které zajistil pivovar Krušovice, a tak po výborné opečené klobáse, spláchnuté dobrým mokem se šlapalo daleko veseleji.
Přestože cíl pochodu byl naplánován na čtvrtou hodinu, převážná část to stihla daleko dříve. Všichni zde obdrželi diplom a
drobné suvenýry, které zajistil poslanec Dr. Libor Rouček.
K dispozici zde byl i tradiční Družecký keramický výrobek, který
si bylo možné zakoupit. Účastníci pochodu odtud odcházeli
s obdrženým buřtem k připravenému ohni v prostorách sportovního areálu, kde posedávali a opalovali se. Nakonec se všichni
radostně rozcházeli s poděkováním pořadatelům za krásně
strávenou sobotu.

Výlet do RÁJE

kladně hodnoceno. U prezenčních stolků je živo a předseda KČT Stochov
Pepa Karlovský oznamuje, že celkem se na turistický pochod vydalo 134
turistů, a to 107 ze Stochova a 27 z Nového Strašecí. Všichni došli do
cíle, který byl v restauraci U Banků v Lužné. Zde každý obdržel diplom za
účast a oplatku. Většina si zde pochutnala na tradiční uzené klobáse
a dobrém pivu. Někteří z účastníků se zašli podívat do železničního muzea a pak spokojeně odjížděli do svých domovů. Další akce připravená
KČT Stochov byla opět úspěšná.

Družecká šlápota již po čtyřiadvacáté
Je sobota 21. května 2016 a za krásného slunečného počasí přijíždějí
do Družce turisté, aby se zúčastnili 24. ročníku pochodu pro zdraví, Družecké šlápoty. Tento pochod pro zdraví pořádá OÚ Družec a KČT Stochov, ve spolupráci se ZŠ a MŠ Družec. Přesto, že start byl na hřišti Sokola Družec připraven na 9.00 hod. přicházeli a přijížděli pochodníci již
o hodně dříve. Převážná část jich využila před pochodem zdejšího občerstvení. Po té se vypravili k prezentaci, kde v krásných tričkách s nápisem
a znakem Družecká šlápota, vypravovali děvčata účastníky na trasy
pochodu. Každý měl možnost si vybrat jednu z tras 12, 15 anebo 17 km.
Připraveny byly i trasy pro cyklisty, kterých se zúčastnilo celkem 51. Přesto, že v tento den se konal i slavný pochod Praha – Prčice, byla účast
522 turistů celkem přijatelná.

Je čtvrtek 9. června 2016 a turisté KČT Stochov vyjíždějí na
víkend do Českého ráje. Naše republika je celá jako ráj – všude
je pěkně, ale tento kousek Česka je opravdu RÁJ! Nádherné
skály, údolí, lesy, vyhlídky – prostě nádhera. Organizátor výletu
předseda KČT Stochov Pepa Karlovský zajistil ubytování
v rekreační oblasti Nebákov, poblíž rybníku, který je se svou
délkou 1,25 km nejdelší ze všech rybníků v Podtroseckém
údolí. Tento kraj by vydal na podstatně více dní pobytu,
ale turisté přesto navštívili mnoho krásných a zajímavých míst
Českého ráje. Během tohoto víkendu našlapali celkem 60 km,
byla výborná nálada a počasí bylo přímo výběrové. Při těchto
turistických túrách navštívili hrad Kost, jejichž věže Bába
a Panna jsou dominantou zdejší krajiny, dále Rovensko pod
Troskami, které je známé svou dřevěnou zvonicí se třemi obrácenými zvony srdcem vzhůru, údolí Plakánek, zámek Hrubá
Skála a Valdštejn. Zajímavé bylo i muzeum panenek v Troskovicích. Tyto panenky jsou opravdu jak živé, pohled na ně je
úchvatný. Víkend skončil a je třeba se vrátit domů. Při zpáteční

cestě jsme ještě zastavili v královském městě Mělníku. Po prohlídce soutoku Labe s Vltavou, kostnice a nádvoří zámku, jsme
spokojeně odjeli domů. Ne nadarmo jsou tato navštívená místa
nazývaná pravým ČESKÝM RÁJEM. Všichni odjížděli spokojeni a nadšeni. KČT Stochov má za sebou další velmi úspěšnou
akci a již na srpen připravuje další.
Text: Maruška Pálková a Václav Čížek
Foto M. Pálková
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KOMISE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z jednání Komise životního prostředí ze dne 20. 6. 2016
Komise se zabývala stavem dětských hřišť a provozem na nich. Prohlídka byla fyzicky provedena na všech 8 dětských hřištích. Hřiště jsou
řádně udržovaná a servisována. Na všech byl řádně vyvěšený provozní řád. Ze zjištěných závad, které jsou zanedbatelné, byl zaznamenán
rezavý řetěz na závěsné lávce na hřišti u 61RD. Komise doporučila výměnu za pozinkovaný, popřípadě nerezový. Na hřišti u stadionu je mimo provoz lanovka. Je objednaná oprava od servisní firmy. Na Slovance je rozbité oplocení a částečně bez výplně. Tím, že se před hřiště
postavila zeď pro nádoby na tříděný odpad a hřiště má málo herních prvků, nevyvolává toto místo dobrý pocit. Komisi není známá návštěvnost a počet dětí, které by toto místo navštěvovaly. V současné době, kdy je zde vedena objízdná trasa, je zvýšený automobilový provoz.
Zřejmě z těchto důvodů není místo bezpečné a je zde menší návštěvnost.
Komise hodnotila kladně revitalizaci hřiště ve vnitrobloku F + G. Místo je vzdušné a příjemné pro rodiče s dětmi. Také rekonstrukce hřiště
mezi bloky č. 84 a č. 85 se vydařila. Velmi vlídné prostředí je na hřišti v Honicích, kde je příjemné posezení díky vzrostlým stromům i pro
starší občany. V Čelechovicích komise doporučila výměnu jednoho ze dvou stolů na stolní tenis za jeden nový herní prvek. Je zde velké
množství malých dětí, a když se na hřišti sejdou při pěkném počasí, je u stávajících prvků velká tlačenice. Dlouhotrvajícím problémem je plocha hřiště na míčové hry. Pokud před plánovanou akcí prší, musí být akce rušeny, neboť z hřiště se stává brouzdaliště.
Rekonstrukce dětského hřiště by se měla letos dočkat i 2. mateřská škola, v příštím roce 1. MŠ. Možnost vyjádření se k uspořádání
herních prvků dostaly také paní učitelky dotčených zařízení. Přes prázdniny by se mělo začít s pracemi na obnově zahrady.
Závěr členů komise byl kladný. Hřiště jsou organizační složkou SAMS ve spolupráci s technickými službami řádně servisovaná a udržovaná. Na každém hřišti byly v době prohlídky děti, což bylo účelem vedení města, aby mohli rodiče s dětmi příjemně relaxovat. Maminky na
mateřské dovolené, aby se měly kde scházet, popovídat si a přitom mít starší děti pod dozorem. Vedení města nastavilo správný směr,
aby z města zmizely zarostlé a šedivé vnitrobloky. Staly se barevnými odpočinkovými zónami, místy setkávání občanů a hlavně dětí. Snad
lidé přes tato místa naleznou opět cestu k sobě. Připomínky od občanů jsou vítané a v rámci možností řešené.
Připravila za Komisi životního prostředí B. Chytrá
Hřiště bl. 84 a 85

Hřiště 61 RD

Hřiště - Stadion

Hřiště Čelechovice

Stránka 6

NAŠE MĚSTO STOCHOV

TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
PRODEJNA TECHNICKÝCH SLUŽEB STOCHOV
PŘIJME PRODAVAČKU na 6-ti hodinový úvazek

Náplň práce:
Vazba květin
Přímý prodej zboží zákazníkům
Objednávka zboží
Komunikace se zákazníkem
Přejímání a kontrola zboží, skladování zboží
Práce na pokladních systémech
Provádění inventury
Výdej pokladních dokladů
Vedení pokladní knihy

!!! UPOZORŇUJEME OBČANY MĚSTA, ŽE BIKRAMOVÁ VANA, KTERÁ JE PŘISTAVENA U HŘBITOVA VE STOCHOVĚ JE URČENA POUZE NA ODPAD ZE HŘBITOVA( TJ.
BIOODPAD). NEPATŘÍ DO NÍ ANI PNEUMATIKY, ANI ELEKTRONIKA !!! BUDE NA TO KLADEN DŮRAZ A VÝHOZ TOHOTO NEBO PODOBNÉHO ODPADU BUDE POD POKUTOU.
Otevírací doba sběrného dvora Technických služeb
Stochov, s.r.o.:
PO: 7,00 - 15,00 h ÚT: 7,00 - 15,00 h ST: 7,00 – 17,00 h
ČT : 7,00 - 15,00 h PÁ: 7,00 – 15,00 h SO: v případě
liché soboty 9,00- 12,00 h

Požadujeme:
Vyučení v oboru nebo 1 rok praxe s vazbou květin
Hmotná odpovědnost za svěřené zboží
Znalost práce na PC
Druh úvazku: zkrácený, 6-ti hodinový úvazek, dvousměnný provoz
(ranní 8,00-14,30h, odpolední 10,00h – 16,30h)
Den nástupu: 1. 9. 2016
V případě zájmu své životopisy zašlete na: ts-stochov@seznam.cz
nebo volejte na telefonní číslo 724 450 503

Vážení občané města Stochova, prodejna Technických
Co můžete přivézt: velkoobjemový odpad, směsný komuslužeb Stochov, s.r.o. na náměstí bude vzhledem nální
odpad (židle, stoly, koberce, linolea, kuchyňské linky,
k rekonstrukci na obchodní pasáž během léta (červenec, sedací soupravy) elektroodpad (lednice, pračky, sporáky,
srpen) uzavřena.
mikrovlnné trouby, televize aj.) bioodpad (tráva, listí, větve, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin aj.) .
Vedení TS Stochov, s.r.o.

TJ BANÍK STOCHOV - oddíl kopané
Dne 10.6.2016 byla ukončena sezóna pro mládežnická mužstva TJ Baník Stochov
zakončená II. ročníkem fotbalové olympiády. Olympijského desetiboje se zúčastnila mužstva mladší a starší přípravky a starších žáků. Disciplíny byly připraveny převážně fotbalovým dovednostem. Oproti prvnímu ročníku jsme si mohli dovolit pořídit hodnotné ceny,
jelikož jsme obdrželi dotaci z Protidrogové prevence, finančně nás podpořila společnost
Technické služby Stochov, s.r.o., o pitný režim pro děti se postaral sponzorským darem
pan Karmazín, který zapůjčil výčepní zařízení a limonádu, kterou si děti mohly samy natočit. Po ukončení sportovních disciplín a vyhlášení výsledků jsme využili beach kurt na plážový fotbal, který nejvíce využili hráči obou přípravek, naopak kurt na nohejbal využili starší
žáci spolu s trenéry.
(foto: V. Štětinová)
Na prvním místě se umístili Ladislav Korpa - mladší přípravka, (horní foto) Dominik Jůzlstraší přípravka, Pavel Vlček- starší žáci. Na druhém místě se umístili Adam Vašíř –
mladší přípravka, Vít Křivánek - starší přípravka, Martin Čorňak – starší žáci. Na třetím
místě se umístili Filip Tomenendál - mladší přípravka, David Choružy – starší přípravkaa, Radek Vorbach – starší přípravka.
Těšíme se na další ročník fotbalové olympiády.
Štětina František, předseda klubu

(foto: V. Štětinová) – běh na 400m
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KAMARÁDI STOCHOV
Magic the Gathering junior
Dne 4. června 2016 se konal poslední turnaj v tomto školním roce. Na
zápas ve formátu Modern jsme pozvali také spřátelené herny MTG
Krupka - Teplice a MTG Kladno. V souboji se tedy střetly děti ze tří
kroužků magicku. Pro všechny hráče tu byly velice zajímavé ceny a
také možnost přespání v kamarádské klubovně.
Turnaj se konal
od 14:00 a v bouřlivém boji nakonec
zvítězili nejsilnější:
1. místo Skořepa
Jakub - MTG Stochov; 2. místo Hevler Ondřej - MTG
Krupka; 3. místo Beneš Jiří - MTG Stochov. Všem gratulujeme k umístění a ostatním přejeme v příštím turnaji v říjnu mnoho štěstí.
Po dětském turnaji se konal další turnaj v novém formátu Tiny - tento

turnaj byl pro dospělé, ale děti se zdarma mohly také připojit
a změřit sílu s dospělákama. Po tomto turnaji, když v klubovně zbyly už jen děti, jsme hráli různé magickové hry. Jednou
z oblíbených je Imperátor, kdy hrají proti sobě 3 a 3 hráči.
Prostřední je Imperátor a na bocích má křídla. Křídla bojují
proti sobě a Imperátor jim pomáhá. Pokud jedno křídlo padne, do boje se pustí křídlo s Imperátorem protivníka. Pro
zajímavost hry jsem v dalších hrách dětem zamíchala balíčky a týmy tzn. , že každý hrál na jiné pozici s cizím balíčkem.
Po nočním hraní a trochu i spaní se ráno po úklidu hrál
ještě jeden Imperátor, ale se zvláštností - s formátem
Commander, se kterým se Imperátor běžně nehraje.
Víkend se nadmíru povedl a všichni jsme se dobře bavili,
jak děti tak dospělí. S dětmi se ještě vídáme na pravidelném
kroužku, který trvá do prázdnin. O prázdninách bude občasná možnost se sejít a jen tak "for fun" si zahrát. Jinak se na
všechny budeme těšit zase v září.
Krásné prožití letních prázdnin.
Lucie Gombitová

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků městské policie Stochov
Hlídka MěP Stochov vyjížděla na oznámení, že v ulici Novostrašecká ( Stochov – Čelechovice ) se po pozemní komunikaci nebezpečně pohybuje několik
kusů hovězího dobytka. Strážníci na místě události provedli zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu a požádali operační středisko linky 112 o
pomoc. Na místo bylo vysláno OO PČR Stochov, OO PČR N.Strašecí, HZS
Stochov, SDH N.Strašecí a společnými silami se podařilo dostat zvířata pod
kontrolu. Posléze byl zjištěn a kontaktován majitel zvířat, který si je v pořádku
převzal a zajistil. Celá událost se obešla bez zranění a škody na majetku.
Kamerový systém, který je umístěn v ulicích města Stochov opět zaznamenal
několik nezodpovědných majitelů psů, kteří neuklízejí exkrementy, když jejich
pes na veřejném prostranství vykonal potřebu. MěP Stochov tyto lidi identifikovala a předvolala si je k podání vysvětlení. Jejich nezodpovědné chování bylo
strážníky řešeno blokovou pokutou.
Dále kamerový systém zachytil některé občany, kteří znečisťují veřejné prostranství odpadky a to i navzdory, že mají ve svém dosahu
několika metrů odpadkový koš nebo znečisťují veřejné prostranství močením a vůbec jim nevadí, že se kolem nich pohybují ostatní občané. MěP Stochov opět tyto lidi identifikovala a předvolala si je k podání vysvětlení. Jejich chování bylo strážníky řešeno blokovou pokutou
a ve dvou případech bylo projednání přestupku podstoupeno příslušnému správnímu orgánu.
MěP Stochov vyjížděla na požadavek operačního střediska ZZS Středočeského kraje k urgentní resuscitaci staršího muže v ulici Ve
Dvojdomkách Stochov. Strážníci na místě události nalezli muže v bezvědomí a bez známek srdeční činnosti, proto hlídka do příjezdu
RZS prováděla nepřímou masáž srdce. Přes velké úsilí všech zúčastněných se nepodařilo muže zachránit.
Další výjezd hlídky MěP Stochov byl na oznámení, že v domě s pečovatelskou službou v ulici J. A. Komenského se nachází žena,
která upadla na zem a nemůže vstát. Strážníci na místě události nalezli starší ženu, která seděla na podlaze a stěžovala si na velkou
bolest v oblasti hrudníku. Jelikož zde byla obava s podezřením na infarkt, tak bylo vyrozuměno operační středisko ZZS Středočeského
kraje. Strážníci do příjezdu RZS kontrolovali zdravotní stav ženy a posléze pomohli záchranářům s umístěním ženy do sanitního vozu.
Městská policie Stochov – str. Skůra Martin
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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
Přijmeme paní prodavačku
Prodejna Ovoce, zeleniny a zdravé
výživy na Stochově
Prodejní doba Po-Pá
od 7,30 do 16,30 hod.
Sobota od 7,00 do 11,00 hod.
Přednosti: Vlídnost a ochota
k zákazníkům
Znalost práce s el. pokladnou.
Flexibilita. Poctivost . Samostatnost.
Ochota učit se novým potravinám zdravé
výživy
Vhodné pro maminky na mateřské dovolené nebo aktivní důchodkyně.
Kontakt na telefonu : 604 774 207

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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POTRAVINY ALENA UHLÍŘOVÁ

NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ STOCHOV

NAŠE NABÍDKA:
OTEVÍRACÍ DOBA:
•

•
•

DENNĚ ČERSTVÝ CHLÉB OD REGIONÁLNÍCH
DODAVATELŮ, SLANÉ I SLADKÉ PEČIVO
DIA, BIO, RACIO A BEZLEPKOVÁ VÝŽIVA
VELKÝ VÝBĚR MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

PO - PÁ: 6:00 – 19:00 hodin
SO: 6:00 – 11:00 hodin
NE: 7:00 – 11:00 hodin

SLUŽBY: DÁRKOVÉ KOŠE, KAZETY A BALÍČKY, BONBONIÉRY
LAHŮDKY: ČERSTVÉ KRÁJENÉ UZENINY, SÝRY, POMAZÁNKY, SALÁTY, RYBY,
CHLEBÍČKY, ASPIKY, DORTY, ZÁKUSKY
A JEMNÉ PEČIVO
U NÁS MÁTE MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NMS vydává :

Dne 20. června 2016 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov vítání občánků.
Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky Města Stochova 4 chlapečky
a 1 holčičku (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Nicolase Bauera, Tobiase Bauera, Jakuba
Tichého, Matěje Hampela a Valerii Marii Žižkovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Jakub Tichý

Matěj Hampel

Nicolas a Tobias Bauerovi

Valerie Marie Žižková

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486 , 273 03
Stochov
Telefon: (+420) 312 679 111
Fax: (+420) 312 679 132

