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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Na silvestra do Stochova již po čtyřicáté
KČT Stochov pořádá každým rokem tři turistické akce. Poslední turistickou akci KČT Stochova v roce 2016 byl Silvestrovský pochod. Tentokrát
to vyšlo na sobotu 31.12.2016 a i když byl start pochodu od 7.00 do 10.00
hodin, někteří nedočkavci zde již postávali daleko dříve, takže při otevření
spěchali nejprve k občerstvení a pak až k prezentaci. Kulturní dům města
Stochova pravidelně na všechny turistické akce zajišťuje stravu, teplé
i studené nápoje k velké spokojenosti turistů. Za studeného, ale krásné-

ho slunečného počasí se jubilejního 40. ročníku na trasách 11, 14 a 17
km a pro cyklisty 25 a 40 km účastnilo celkem 257 pochodujících. Nechyběly ani manželské páry s kočárky anebo se svými čtyřnohými přáteli.
Silvestrovského pochodu se zúčastnila i parta běžců maraton klubu Kladno a někteří si i trasu 17 km zaběhli. Přesto, že cíl byl do 15.00 hod.,
někteří přišli i o něco déle, pořadatelé však na ně počkali. Do cíle pochodu však dorazili všichni účastníci a za vycházku přírodou obdrželi
silvestrovský diplom, kapesní kalendářík na rok 2017 a oplatku. Jen málo

kdo pospíchal domů, převážná část zůstala sedět, v klidu
popíjela a vzpomínala na akce pořádané v roce 2016.
Čtyřicet let je za námi. Je to dlouhá doba, a proto je dobré
vzpomenout na to, jak tento turistický pochod vůbec vznikl.

Tehdy parta učitelů se vždy poslední den v roce scházela
v sokolovně a vyrážela do přírody. Později se k nim začalo
přidávat několik lidí, převážně členů házené TJ Baník
Stochov. Pozměnilo se však i ranní setkání v sokolovně.
To se před odchodem zatopilo v kamnech, na plotnu se postavil větší hrnec s vodou a po návratu se do vařící vody nalil
rum a slavilo se, bylo veselo. A tady také vzešel nápad pořádat tento pochod i pro ostatní občany. Tak vznikl Silvestrovský pochod. První ročníky organizoval aktivní oddíl házené,
a to až do roku 1981. V tomto roce pořádal on, nyní KČT
Stochov.
Text i foto: Václav Čížek

ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
doufám, že jste prožili klidné a spokojené svátky a do roku 2017 vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Topná sezona 2016/2017 vstoupila do své druhé poloviny a nás, jako dodavatele
tepla, čeká její nejnáročnější část. V první polovině jsme nezaznamenali žádné mimořádné události, které by omezovaly dodávku, a tím komfort vytápění.
V této době dokončujeme, v rovině administrativní a servisní, výstavbu nových
předávacích domovních stanic v domech OBD Kladno, v ulici S. K. Neumanna, ale
tyto stanice již provozně fungují od listopadu loňského roku.
V závěru roku 2016 proběhlo autorizované měření limitů zplodin, které produkuje
plynová kotelna PK1. Výsledky měření ukázaly, že již v současné době jsme schopni
plnit zpřísněné limity, které budou zákonem ustanoveny k 1.1.2018, což nám potvrzuje opodstatněnost instalace spalinových výměníků pořízených z evropských dotačních titulů. V době, kdy vychází tento článek probíhají obdobná měření rovněž na
druhém zdroji, uhelné kotelně K353. Velice nás potěšilo, že při návštěvě odborné
firmy, která měření provádí, bylo z její strany konstatováno, že uhelná kotelna je velmi
dobře udržována a mnoho takových ve své praxi neviděla. Závěrem si vám dovolím
připomenout kontakty na náš dispečink ve Stochově, který funguje nepřetržitě a kam
můžete volat v případě poruch, nebo nedostatků v dodávce tepla a teplé vody: dispečink ITES spol. s r.o. - 312 651 395, mobil: 605 226 299.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu ITES spol. s r.o.
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TJ BANÍK STOCHOV - ODDÍL KOPANÉ
Výsledkový servis – podzim 2016
JAKO – okresní přebor dorostu - OFS Kladno

Muži – IV. třída skupina „A“ - OFS Kladno

SK Lhota - TJ Baník Stochov
branky: Červený, Fridrich, Vodák

3 – 10, pol. 1 - 2

TJ Baník Stochov – Meteor Pl. Újezd
branky: Duda, Douda

2 – 2, pol. 0 – 1

TJ Baník Stochov – Novo Kladno

0 – 0, pol. 0 - 0

SK Družec - TJ Baník Stochov
branka: Burle

1 – 1, pol. 0 – 1

SK Zlonice – TJ Baník Stochov
branka: Vodák

4 – 1 pol. 2 – 0
TJ Baník Stochov – SK Vel. Přítočno
branky: Duda2x,Burle2x,

4 – 2, pol. 2 – 2

TJ Baník Stochov – Sokol Hrdlív
branky: Pinka, Kácha, Fridrich, Louda,

4 – 1, pol. 1 - 1
Slovan Dubí - TJ Baník Stochov
branky: Burle, Duda 2x,

3 – 3, pol. 1 - 1

SK Bratronice - TJ Baník Stochov
branky: Müller, Pinka, Vlček,

5 – 3, pol. 2 - 1
TJ Baník Stochov – SK Kačice
branky: Burle 3x, Duda3x, R.Burle,

7 – 1, pol. 5 - 0

TJ Baník Stochov – Sokol Tursko
6 – 0, pol. 4 - 0
branky: Čorňak, Rus, Černý, Fridrich, Schlächter,
TJ Baník Stochov – Sokol Smečno
branky: Rus, Záhumenský,

SK Kam. Žehrovice - TJ Baník Stochov 2 – 2, pol. 1 - 1
branky: L. Červený, Duda,

2 – 3, pol. 2 – 2
TJ Baník Stochov – SK Lodenice
13 – 0, pol. 7 - 0
branky: Burle 3x, R. Burle 2x, Pražák 2x, Buchač 3x,
M. Hampel 2x, D. Cibula,

Okresní soutěž mladších žáků – OFS Kladno

SK Bratronice - TJ Baník Stochov
branka: D. Cibula,

2 – 1, pol. 2 - 1

TJ Baník Stochov – SK Baník Libušín
branka: Pluhař,

1 – 4, pol. 0 - 2

TJ Baník Stochov – Sokol Černuc

3 – 0, kont.

TJ Baník Stochov – Sokol Hostouň

0 – 2, pol. 0 – 1

SK Hřebeč – TJ Baník Stochov

9 – 0, pol. 5 – 0

TJ Baník Stochov – Slavoj Kladno
branky: Jůzl, Kašpar, Voda,

3 – 7, pol. 1 – 5

SK Lodenice - TJ Baník Stochov
7 – 1, pol. 0 – 5
branky: Vojtěch 4x,Buchač, Pražák, D. Cibula

6 – 3, pol. 5 – 2

TJ Baník Stochov – SK Bratronice
branka: Lichner 2x, R. Burle, Duda,

4 – 0, pol. 2 - 0

Sokol Smečno – TJ Baník Stochov
branky: Jůzl 2x, Pacík

SK Baník Libušín – TJ Baník Stochov

1 – 1, pol. 1 - 1

Sokol N. Strašecí – TJ Baník Stochov
branky: Jůzl, Voda,

6 – 2, pol. 2 – 2

TJ Baník Stochov – AFK Tuchlovice

0 – 9, pol. 0– 5

SK Stehelčeves – TJ Baník Stochov
branky: Jursík, Pacík, vlastní,

3 – 3, pol. 2 – 2

TJ Baník Stochov – SK Kačice

0 – 1, pol. 0 – 0

Sokol Vraný – TJ Baník Stochov
branka: Jůzl

6 – 1, pol. 6 – 1

SK Zichovec – TJ Baník Stochov

5 – 0, pol. 3 – 0

TJ Baník Stochov – SK Neuměřice
branky: Jůzl 2x, Pacík, Brožek, Voda 2x,

6– 3, pol. 3 – 2

branka: Pražák,

Okresní soutěž mladší přípravky – OFS Kladno
TJ Baník Stochov – FC Vel. Dobrá
1 – 5, pol. 0 - 3
AFK Tuchlovice – TJ Baník Stochov
4 – 1, pol. 2 – 0
TJ Baník Stochov – SK Kam. Žehrovice 4 – 1, pol. 1 – 0
SK Kam.Žehrovice – TJ Baník Stochov 8 – 2, pol. 4 – 0
TJ Baník Stochov – AFK Tuchlovice
6 – 0, pol. 4 – 0
FC Vel. Dobrá – TJ Baník Stochov
6 – 0, pol. 3 – 0
TJ Baník Stochov – FC Vel. Dobrá
3 – 3, pol. 1 - 2
AFK Tuchlovice – TJ Baník Stochov
5 – 0, pol. 2 – 0
TJ Baník Stochov – SK Kam. Žehrovice 3 –10, pol.1 – 5
SK Kam.Žehrovice – TJ Baník Stochov 2 – 7, pol. 1 – 3
TJ Baník Stochov – AFK Tuchlovice
1 – 4, pol. 0 – 2
FC Vel. Dobrá – TJ Baník Stochov
5 – 0, pol. 3 – 0

Po podzimní sezóně přezimují dospělí na 3. místě s 23 body a skóre 46 : 19, dorost na 6. místě se 7 body a skóre 19 : 23, mladší
žáci na 10. místě se 7 body a skóre 21 : 57.
Nadále hledáme nové členy fotbalového klubu TJ Baník Stochov ročníků 2004 – 2005, 2006 – 2007, nábory se budou konat
v městské sportovní hale v termínech 4.1., 25.1., 1.2. 2017 od 17.00 hod.
TJ Baník Stochov přeje všem hodně úspěchů a zdraví v novém roce 2017
Štětina František, předseda klubu
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Amatérská squashová liga (ASL)
Do 1. kola amatérské squashové ligy se zaregistrovalo 11 účastníků. Hráči budou hrát v jedné skupině, kde mezi sebou odehrají jednotlivá utkání.
Termín pro odehrání kola je stanoven od 2.1. –
20.2.2017. Pro registrované je zvýhodněná cena za
hodinu squashového kurtu. Nejlepší ze skupiny ASL
budou na konci kola squashové ligy odměněni věcnou cenou.

Pokud i vás baví squash a chodíte si rádi zahrát, zkuste s námi amatérskou squashovou ligu
ve sportovní hale. Druhé kolo bude spuštěno
začátkem března 2017.
Více informací k lize na našich stránkách
www.sportstochov.cz (squash).
Bc. Michal Paták, DiS. vedoucí SAMS

SPECIÁLNÍ TŘÍDY
PŘI ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV

Poděkování za sponzorský dar
V prosinci se v galerii MÚ Stochov uskutečnila nenápadná charitativní akce. Paní Jana Bartůšková, Iveta Bartůšková a paní Simona Žáková ze Stochova zde uspořádaly svůj tradiční „minibazárek“. Tento rok
se rozhodly výtěžek akce věnovat žákům ze speciálních tříd při ZŠ,
ZUŠ a MŠ Stochov. Akci, které věnovaly několik adventních dní,
uspořádaly ve svém volném čase. Děkujeme organizátorkám a všem
zúčastněným. Peníze, které byly získány, použijeme při organizování
mimoškolních akcí pro naše žáky.
Za žáky a pedagogy speciálních tříd: Petr Pinčák

Ve speciálních třídách při Základní škole Stochov se
v letošním roce vzdělává 29 žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.
Podle věku, dosaženého stupně vzdělání a podle
vzdělávacích potřeb jsou rozděleni do třech tříd.
Organizace vyučování je malotřídní tzn., že se v jedné
třídě vzdělávají žáci několika ročníků. Většina našich
žáků se vzdělávala v běžných třídách, ale školská
poradenská pracoviště jim doporučila vzdělávání ve
skupinách s menším počtem žáků. Taková organizace vzdělávání umožňuje učitelům pracovat s žáky
individuálně. Každý žák má vypracován individuální
vzdělávací program, který by měl zajistit rozvoj vzdělávání podle stupně potřebné podpory ve vzdělávání.
Někteří naši žáci zvládají učivo běžné základní školy,
jiní si osvojí základy vzdělání potřebné pro pokračování na středních odborných učilištích. Přestup na
střední školu a získání výučního listu žáků devátého
ročníku je naším dlouhodobým cílem.
Naše třídy jsou plně integrovány v kmenové základní škole, sdílíme společné prostory, žáci se
setkávají na školních i mimoškolních akcích.
Významnou část vzdělávacího programu tvoří rozvoj
praktických dovedností, realizovaných v předmětu
pracovní vyučování.
Pro žáky organizujeme školní zájmové kroužky
a školní výlety. Snažíme se ve škole vytvořit přátelskou atmosféru. Přejeme si, aby radost z poznávání,
učení i kamarádství mezi spolužáky, zažili i žáci překonávající řadu překážek ve svém životě.
Za speciální třídy: Petr Pinčák

Stránka 5

NAŠE MĚSTO STOCHOV

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE

STOLNÍ TENIS

Koncem listopadu a v prosinci sehrálo stochovské „A“ družstvo poslední zápasy první půle krajského přeboru II. třídy. Z 12 družstev j
e zatím na průběžném osmém místě tabulky.
26.11.2016 – Stochov A – KST Rakovník 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, P. Karmazín 3/1,R. Žák 0/4, Z. Janoušek 1/3, čtyřhra 1/1.
27.11.2016 – Stochov A – Sokol Nižbor 11:7 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, T. Velc 4/0, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 1/3, čtyřhra 1/1.
10.12.2016 – Sokol Unhošť – Stochov A 8:10 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, T. Velc 1/3, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 2/2 , čtyřhra 1/1.
11.12.2016 – TTC Slovan Kladno – Stochov A 12:6 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 1/3, J. Hudeček 0/4, čtyřhra
1/1.
První polovinu soutěže v regionálním přeboru I. třídy dokončilo také stochovské „B“ družstvo. Béčko je zatím bez jediné výhry na posledním místě tabulky.
2.12. 2016 – Stochov B –Sokol Unhošť B 8:10 (body / prohry: R. Žák 3/1, P. Karmazín 4/0, J. Hudeček 0/4, T. Šubrt 0/4, čtyřhra 1/1.
8.12. 2016 - TTC Slovan Kladno B– Stochov B 14:4 (body / prohry: R. Žák 2/2, P. Karmazín 1/3, J. Hudeček 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra
1/1.
20.12. 2016 - Stochov B –Sokol Buštěhrad B 7:11 (body / prohry: P. Karmazín 4/0, J. Hudeček 2/2, M. Gniewek 0/4, T. Šubrt 0/4 čtyřhra
1/1.
5.12. 2016 uspořádal Sokol Stochov jeden z pěti turnajů mládeže regionů Kladna a Rakovník. V kategoriích nejmladších, mladších a starších žáků se turnaje zúčastnilo rekordních 33 dětí.
7.1. 2017 bude v sokolovně uspořádán další ročník tradičního Tříkrálového turnaje ve stolním tenise pro neregistrované hráče. Sokol Stochov tímto srdečně zve všechny zájemce. Registrace od 8:30, začátek turnaje v 9:00.

25.2. 2017 pořádá Sokol Stochov tradiční Sokolský ples. K poslechu a tanci bude hrát skupina V pantoflích.
J. Jedlička, starosta jednoty
Všichni přátelé Sokola jsou tímto srdečně zváni.

ŠACHY STOCHOV
Je tomu právě měsíc co jsme odehráli třetí kolo regionální soutěže v Buštěhradu a protože ve čtvrtém kole, které se hrálo 27.11. jsme měli
volno, nastoupili jsme v neděli 11.12 doma proti družstvu Zlonic. Poměrně brzy se na třetí šachovnici panu Červenkovi povedlo vyhrát a na
šachovnici číslo 5 dokázal vyhrát i pan Koblic a vedli jsme dva nula. Na čtvrté šachovnici pan Tůma měl docela slušně rozehranou partii,
soupeř dokonce nabízel remízu, protože viděl, že nemá dobrou pozici, ale po pár tazích pan Tůma udělal hrubou chybu, která ho stála prohru.
Pan Honzík na druhé šachovnici ve vyhrané pozici z nepochopitelného důvodu přijal od soupeřky nabízenou remízu. Na první šachovnici pan
Pucholt měl velice těžkého soupeře, ale přesto bojoval přes pět hodin. I když se mu nepodařilo vyhrát, má velkou pochvalu za snahu.
Nakonec jsme remizovali 2 1/2 : 2 1/2, takže jsme s 15 body na třetím místě v průběžné tabulce. V sobotu 10. 12. jsme odehráli doma
vánoční turnaj za účasti deseti hráčů, ale velkou radost nám udělali dva žáci, kteří si přišli také zahrát. Po turnaji jsme ještě stihli projednat
valnou hromadu oddílu, jejíž zápis budeme potřebovat při žádosti o dotace. Užili jsme si opravdu pěkný šachový víkend.
Za šachový oddíl Tůma R.

OBYVATELÉ DOMOVA S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Nastal čas vánoční s přáním zdraví a štěstí. A tak i letos, nám obyvatelům Domova s pečovatelskou službou ve Stochově přišli popřát
studenti středního učiliště, žáci základní školy, Kamarádi a budoucí školáčci 1. mateřské školy. Jejich vystoupení se nám moc líbilo, přání
a dárečky nám udělaly radost a zpříjemnily ten adventní čas. Zazpívali vánoční písničky, ti nejmenší i zatančili a my si s nimi připomněli naše
dětství. Moc jim za vše děkujeme. Přejeme všem, aby ve zdraví prožívali krásný život a plnila se jim všechna jejich přání.
Obyvatelé DPS
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INZERCE

PODĚKOVÁNÍ

!!! 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
∗
∗
∗
∗

∗
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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
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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.

∗
∗

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zástupcům MÚ Stochov, organizacím STP, KSČM, ČČK a kamarádům za přání
a dárky k mým narozeninám.
Jana Švecová
Děkuji všem, kteří se přišli se mnou rozloučit v DPS a za krásný dárek, který mě potěšil.
Romana Vilímová
Děkuji paní starostce a Městu Stochov za blahopřání k mým narozeninám. Ještě jednou
srdečné díky.
Magdaléna Ulmanová
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové, Českému červenému kříži,
Svazu tělesně postižených a svým přátelům za přání a dárky k mým narozeninám. Přeji všem
zdraví, štěstí a aby, co budou prožívat v novém roce 2017, je vždy potěšilo.
Jiřina Šindelářová
Děkuji paní starostce, Komisi pro mládež a seniory, kolektivu zaměstnanců městského
úřadu a přátelům, za dárky a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Karel Beran
Děkuji všem občanům ze Stochova a okolí, že se přišli rozloučit s mým manželem
RNDr. Dáňou na jeho poslední cestě.
Jiřina Dáňová, manželka
Děkujeme sponzorům, paní Simoně Žákové a Mototour Bikkers Association Stochov,
za finanční dary.
DC Stochov - zaměstnanci a děti
Děkujeme mnoha lidem za pomoc s přípravou našeho charitativního předvánočního bazaru
a také všem, kteří nám přispěli finančním příspěvkem anebo si u nás něco zakoupili, čímž
přispěli na aktivity speciálních tříd při ZŠ Stochov. Byla vybrána částka 6 500,-Kč a byla
předána Mgr. Lence Pinčákové. Přejeme všem hodně zdraví a těšíme se na spolupráci v
roce 2017.
Simona Žáková a Jana Bartůšková

VZPOMÍNKA
Vzpomeňte si s námi, 3. ledna 2017 uplynulo 5 roků, kdy nás opustil náš milovaný tatínek
pan Josef Neděla.
Dcery s rodinami

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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KAMARÁDI STOCHOV
ŽIVÝ BETLÉM
Poslední „živý betlém“ byl stejný a trochu jiný než ty předchozí. Opět se nám podařilo do představení zapojit děti, které byly mimochodem
moc šikovné. A po nějaké době jsme měli živého „Ježíška“. Svatou rodinu ztvárnili manželé Čislinští za Stochova a jejich dcerka Amálka. Patří
jim velký dík. A velké poděkování patří všem, kteří se přispěli ke zdárnému konci. Jsou to všichni účinkující - pastýři, andělíčci, králové, vypravěč. Dále děkujeme dětem z kamarádských kroužků za přípravu scény, kamarádům a známým za pomoc s výběrem hudby, pomoc se scénářem, maminkám a babičkám dětí za pomoc s kostýmy, společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. za rekonstrukci a postavení betléma.
Speciální poděkování patří pracovníkům domu kultury za osvětlení, ozvučení (protože jinak bychom nic neviděli ani neslyšeli) a teplý čaj :)
Městu Stochov a paní starostce za podporu této akce a v neposlední řadě patří poděkování všem divákům, kteří se přišli na „živý betlém“
podívat a podpořit tuto tradiční předvánoční akci. DĚKUJEME.
Na závěr mi dovolte, abych vám i nám popřála krásný a úspěšný rok 2017 a těším se na shledání v některých z kamarádských
kroužků nebo na některé z mnoha akcí, které v průběhu celého roku pro všechny děti a dospělé pořádáme. Jako první je „Maškarní
ples pro dospělé“ (28. 1. 2017) a KARNEVAL pro děti (29. 1. 2017) v sokolovně, kam jste srdečně zváni.
Za spolek Kamarádi Sylva Filipová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 12. 12. 2016 se v obřadní síni Městského úřadu ve Stochov uskutečnilo poslední slavnostní přivítání
občánků mezi občany města v letošním roce. Paní starostka Mgr. Miloslava Becherová přivítala mezi občánky
Města Stochova 5 chlapečků a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Adama Trousila, Matěje Duška, Filipa Vejražku, Mikuláše Dandu, Amálii Čislinskou a Lauru Ježkovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

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

Laura Ježková

Amálie Čislinská

Mikuláš Danda

Filip Vejražka

Matěj Dušek
Adam Trousil

GALERIE 90LETÝCH
Dne 6. 12. 2016 oslavila 92. narozeniny paní Kateřina
Schveinertová a 27. 12. 2016 oslavil 90. narozeniny pan Jan
Réger (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

