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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
1)

DĚTSKÝ LÉKAŘ

Město Stochov stále hledá dětského lékaře. V dubnu, tohoto roku, nám oznámil dětský lékař MUDr. Preiss,
že k 30. 6. 2017 končí ve Stochově, jelikož je již důchodového věku. Bylo nám oznámeno, že nesehnal za sebe
náhradu, kterou hledá již od roku 2015, kdy založil s.r.o., aby svoji praxi mohl předat jinému lékaři. Ale pediatři
nejsou.
Město, třebaže to není jeho povinnost, začalo také shánět pediatra, protože mu leží na srdci spokojenost
občanů. Ihned jsme oslovili pojišťovnu a Středočeský kraj - Odbor zdravotnictví, zda by nám nepomohly. Dali
jsme do různých novin inzeráty, požádali jsme Odbor zdravotnictví –Středočeského kraje, o vypsání výběrového
řízení. Výběrové řízení na kraji proběhlo v termínu od 23. 5. - 7. 7. 2017. Bohužel se nepřihlásil žádný zájemce. Proto jsme požádali znovu
Středočeský kraj o opakování výběrového řízení na pediatra ve Stochově. Shánění dětského lékaře nevzdáme. Stále doufáme, že se nám
to podaří.

2) MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2018
Rada města po projednání stanovila termín městských oslav ,,Svatováclavského posvícení 2018“ na dny 29. a 30. září 2018.
Letošní ,,Svatováclavské posvícení“ se vydařilo, program byl velice bohatý, viz fota.
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
KDO VLASTNĚ
HRADÍ OPRAVY
V NÁJEMNÍCH
MĚSTSKÝCH
BYTECH?
Na základě řady
dotazů nájemců městských bytů se v dnešním
článku zaměřím na přiblížení odpovědi na
otázku „Co a kdy hradí nájemce či pronajímatel
v případě drobných oprav v nájemních bytech“.
Vymezení pojmů běžná údržba a drobné
opravy současná legislativa upravuje
v Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.. Toto nařízení
nabylo účinnosti 1. ledna 2016 a stanoví, kdy
nájemce provádí a hradí běžnou údržbu
a drobné opravy, které souvisejí s užíváním
bytu. Pojem drobná oprava je nově rozčleněn
do dvou základních skupin.
V rámci první skupiny jsou výslovně vyjmenovány opravy a nalezneme zde například:
opravy podlahových krytin, prahů a lišt, opravy
oken a dveří, zásuvek, jističů, domovních
zvonků, měřidel, digestoří, sprch, umyvadel,
dřezů, výlevek, sporáků, kuchyňských linek,
ohřívačů vody, kamen vč. kouřovodů, malování, vnitřní nátěry, čištění odpadů, apod.

Pro výše uvedené příklady oprav (a tyto
v tomto článku nejsou uvedeny všechny – taxativní výčet lze nalézt v příslušném právním
předpisu) nařízení stanoví, že celkové náklady
nesmí ročně přesáhnout určitý finanční limit.
Tento je však pro každý byt jiný a záleží na
jeho velikosti. Výpočet se provádí na základě
výměry bytu, kdy například vezmeme v úvahu
byt o velikosti 50 m2 a tuto podlahovou plochu
vynásobíme stem. V praxi tento výpočet znamená limitní částku ve výši 5.000 Kč čili maximální možnou částku, kterou nájemce zaplatí
v rámci kalendářního roku za opravy.
Do druhé skupiny oprav řadí vládní nařízení
tzv. „nevyjmenované opravy“ a tyto hradí nájemce do výše 1.000 Kč na jednu opravu (do
ceny se nezapočítávají náklady na dopravu,
tyto jsou hrazeny nájemcem). Jedná se o
všechny zbývající opravy výslovně nevyjmenované v daném právním předpisu.

Co hradí pronajímatel?
Pronajímatel obecně hradí všechny opravy,
které se již nedají považovat za drobné a které
mohou zhoršit či znemožnit užívání bytu. Toto
případné poškození bytu je však nájemník
povinen ohlásit pronajímateli. V případě neohlášení je povinen náklady spojené

s poškozením bytu uhradit sám. Tato
ohlašovací povinnost není zákonem
časově vymezena, je však nutné tento
krok učinit bez zbytečného odkladu.
Přesnou dobu lze upravit po vzájemné dohodě smluvních stran v nájemní
smlouvě.
Pronajímatel zajišťuje dále také
výměnu celých předmětů, které tvoří
pevnou součást vnitřního vybavení a
u kterých již není možná oprava. Jako
příklad je vhodné uvést poškozený
bojler, který již nelze opravit, ale protože tento je součástí vybavení, je
vlastník bytu povinen zakoupit nový.
Do předpisu nájemného bez souhlasu
nájemce se promítají pouze stavební
úpravy vedoucí ke zlepšení kvality
nájmu.
Současná platná legislativa umožňuje v nájemní smlouvě dohodu
smluvních stran na menším rozsahu
uváděných povinností. Není však
možné dohodnout větší rozsah povinností.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH
Rozloučení s prázdninami
Škola a povinnosti našim dětem opět začaly. Spolek Čelechovice v Čechách se, jako
každý rok, rozhodl alespoň trošku zpříjemnit
začátek školního roku akcí Rozloučení
s prázdninami, která se konala 26. 08. 2017,
od 13,00 hod. na místním hřišti.
Pro malé i větší děti bylo připraveno mnoho
stanovišť, kde se mohly sportovně vyřádit na

lanové dráze, chůzí na chůdách
nebo na skákacím hradu. Vyzkoušely si svou zručnost i fantazii zdobením muffinů, malováním masek,
skládáním pily a dokonce i kuchařském nadání - koktejly a vaření
gulášové polévky v kotlíku.
Vzhledem k tomu, že v okolí
Čelechovic je krásná asi 6-ti km
geocachingová trasa - hledání
kešek, tak spolek toho využil a část
trasy si mohly děti také vyzkoušet. Vše, co si
děti vyrobily a navařily, si mohly odnést
a sníst.
Celý spolek Čelechovice v Čechách děkuje
všem zúčastněným, Městu Stochov za zapůjčení skákacího hradu a přeje dětem pohodový start do nového školního roku a dospělým
přejeme pevné nervy.
Další plánovanou akcí je Havelská

posvícenská zábava, která se koná
14. 10. 2017 od 20.00 hod.
v hospůdce u Dity a na ní navazující
pěkná hodinka 16. 10. 2017 od 09.00
hod. tamtéž. Všichni jste srdečně
zváni.
Barbora Bachurová
předsedkyně spolku
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Orientační běh na Stochově
Nedělní ráno 1. října 2017 bylo trochu jiné než v ostatní volné
dny. Již od časného rána proudili městem příchozí závodníci
a shromažďovali se na smluveném místě. To zde klub orientačního běhu KOB Kladno uspořádal závod, kterého se mohli zúčastnit
jak registrovaní závodníci, tak amatéři. Všichni účastníci se nejprve sešli v areálu expediční firmy Pospitrans, kde jim bylo poskytnuto veškeré pohodlí. Celé zařízení bylo perfektně připravené,
převlékárna ve skladišti, lavice na občerstvení a samozřejmě
i stupně vítězů. Dopolední závod měl start a cíl v parku u památného dubu sv. Václava. Po celém městě na vyznačených místech
byly zabudované kovové stativy s lampionky, které museli závodníci vyhledat a na obdrženou kartu zaznamenat. Odpolední závod měl start a cíl v parku na křižovatce silnic Švermova
a J. A. Komenského. Závodu se zúčastnilo 487 registrovaných
běžců a 63 příchozích. Zájemců o tento sport je skutečně velké
množství, a to jak mládeže, tak dospělých. Na Stochov přijeli zcelé

naší republiky. V elitních kategoriích si nejlépe vedli Jakub Glonek z
Opavy a Lucie Slavíková z pražského klubu SK Praga. V mládežnických
kategoriích se z našich závodníků ve výborném světle předvedl Bořík
Pilát, který s velkým náskokem zvítězil v kategorii chlapců do 12 let. Závodníci, kteří se umístili na prvních místech ve všech kategoriích obdrželi

ceny, které věnovalo Město Stochov a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
Klub orientačního běhu KOB Kladno děkuje za pozitivní přístup
při organizaci Městskému úřadu Stochov, firmě Pospitrans a Městské policii Stochov.
Václav Čížek

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
10/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 11. 10. 2017. 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.:
312 679 107 e-mail: matrika@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, časopis vychází obvykle 10. den v měsíci. Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ SPOLU S PARTNERY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA „POSEZENÍ S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ“ 12. LISTOPADU 2017 OD 14,00 -18,00 HOD.
DŮM KULTURY STOCHOV K TANCI A K POSLECHU HRAJE PAVEL BĚLOUŠEK
TOMBOLA VÍTÁNA
VSTUP 50,-KČ
MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ POŘÁDÁ ZÁJEZD DO POLSKA
25. ŘÍJNA 2017
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KAMARÁDI STOCHOV
Spolek Kamarádi je v semifinále
neziskovky roku
Máme skvělou zprávu, spolek Kamarádi
se dostal do semifinále akce Neziskovka roku,
kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti. Od 20. října do 21. listopadu bude
probíhat na webu www.neziskovkaroku.cz
hlasování o Cenu veřejnosti. Budeme rádi,
když nás podpoříte. Vyhlášení neziskovky
roku proběhne 27. listopadu 2017 v Divadle
Archa, tak nám držte palce.

Pohádkový les 2017
Počasí 1. září 2017 bylo opravdu uplakané.
Asi smutnilo za skončenými prázdninami. Nám
v Kamarádech bylo také smutno, protože letošní Pohádkový les byl v ohrožení. Skoro
každou hodinu jsme se koukali na vývoj počasí a v pátek večer padlo rozhodnutí, že Pohád-

kový les nebude. Uděláme Pohádkový
Stochov. Protože les byl po několika propršených dnech pěkně podmáčený, nemohli
jsme si vzít na svědomí ani pohádkové
postavy, ani děti, které by zapadly cestou
do bažin. Upravili jsme putovní mapy, přes
sociální sítě uklidnili naše příznivce a pak
už jen doufali, že přijdou děti.
A děti opravdu přišly a mohly vstoupit kouzelnou branou do pohádkového světa.
Pohádkové postavy si připravily mnoho
her, soutěží i kvízů, a to nejen pro děti, ale
i pro jejich rodiče. Opět se potvrdilo, že
v každém z nás zůstalo kousek dítěte.
Takže moc děkujeme všem, kteří jste přišli
a vrátili se spolu s námi do pohádky.
A pro ty z vás, kteří mají rádi čísla ještě
trochu statistiky: cesta byla dlouhá cca

5 km; přišlo minimálně 178 dětí a s nimi
cca 180 dospělých jako doprovod. Na
pomoc přišlo 46 lidí a bylo 14 pohádkových stanovišť, start, cíl a malování na
obličej.
Děkujeme všem, kteří ve svém volném
čase přišli a vzali na sebe na pár hodin
podobu piráta, bílé paní či divoženky
nebo úplně jiné pohádkové postavy. Děkujeme za finanční podporu Středočeskému kraji, Městu Stochov, MAS Svatováclavsko, paní Uhlířové, Lékárně Lekin, Kal
El store, LL lektor, KLfree net a mnoha
drobným dárcům. Děkujeme maminkám,
které napekly perníčky do perníkové
chaloupky. Děkujeme všem hodným
lidem, kteří podporují spolek Kamarádi.
Ing. Sylva Filipová
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KAMARÁDI STOCHOV

ŠACHY ODDÍL STOCHOV
Konečně nám skončila takzvaná okurková sezona a já bych se rád omluvil všem zájemcům o šachové dění ve Stochově, že
nebyly žádné informace. Událo se toho však dost. Asi dvakrát se nám podařilo postavit šachy na náměstí při různých akcích, které zajišťovalo
město. Náš oddíl zrealizoval šachový turnaj, ale bohužel opět nepřišli zájemci z řad mládeže, a to nás velice mrzí, protože v okolních klubech
mají zájemců z řad dětí dost. Dále jsme odehráli několik turnajů v Rapid šachu, a to v Hostivicích, Kladně, Kolešovicích, Velvarech, a to tři až
pět hráčů. Výsledky byly různé, podle toho, jak silní hráči nastoupili. V neděli 17.9. jsme byli na rozlosování soutěží na období 2017- 2018
a těšíme se na první zápas v říjnu.
V sobotu 30. září jsme sehráli Svatováclavský šachový turnaj. Bohužel, přišlo nás jen devět, a to členové oddílu, takže to byl spíše jen oddílový turnaj. Je to velká škoda, protože vím, že v našem městě je šachistů mnohem více. Stále platí, že se scházíme každou sobotu
od 14.00 hod. a v neděli od půl deváté dopoledne v klubovně domu kultury na náměstí. Přijďte si zahrát, nebo jen nezávazně podívat. Ještě
jsem zapomněl napsat, že na prvním místě v turnaji se umístil pan Koblic, na druhé místo se probojoval pan Červenka a jako třetí skončil pan
Tůma. Hned v neděli 1. 10. se tří naši hráči zúčastnili Rapid turnaje ve Velvarech, který se konal na počest pana doktora Treybala. Sešlo se
na 60 hráčů, hrálo se devět kol po 20 minutách, takže to byl celý den. Z nás tří skončil nejlépe pan Tůma na 25. místě a v kategorii do 1800
ELO získal ziskem pěti bodů pohár za první místo. Pan Pucholt byl 37 a pan Koblic 38. Na závěr už jenom uvedu, že 15. října začínáme Regionální soutěž B. a to utkáním v Kralupech. Tak šachům zdar a těším se co nejdříve na viděnou u nás v klubovně, hlavně s hráči
z řad mládeže.
Za šachový oddíl R. Tůma.
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
!POZOR, POZOR! BEZKONKURENČNÍ
CENA PLOŠINY V OKRESE KLADNO

Vážení občané vesnic, vesniček, velkých
i malých měst.
Společnost Technické služby Stochov,
s.r.o. vám znovu nabízí k pronájmu
montážní plošinu s dosahem 16m, a to za
nižší cenu. Čím déle jí využijete, tím méně
zaplatíte.
Cena za 1 km = 24 Kč
Pronájem plošiny = do 3 hodin = 545 Kč / 1
hodina
POZOR!
Při pronájmu plošiny na dobu delší než 3
hodiny se hodinová sazba mění pro dobro
vašich peněženek.
4h = 2.000 Kč
5h = 2.475 Kč
6h= 3.000 Kč
7h=3.500 Kč
8h= 3.960 Kč

OSTATNÍ SLUŽBY SPOLEČNOSTI
TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV,
S.R.O.
Odvoz odpadu multikárou:
Potřebujete pomoci odvézt váš odpad
a bikramová vana je pro vás zbytečně veliká?
Nabízíme vám odvoz odpadu multikárou. Naši
pracovníci vám pomohou odpad naložit,
v areálu společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. odpad vyloží a dále je zlikvidován.
Cena této služby je 300 Kč vč. DPH. Nutno
připočítat kilometry, které k vám ujedeme (18
Kč/ km vč. DPH)
PRONÁJEM BIKRAMOVÝCH VAN
Potřebujete vyklidit své byty, sklepy, domy?
Potřebujete se zbavit harampádí dříve, než se
z něj nervově zhroutíte?
Bouráte kůlnu nebo
dílnu?
Chystáte se rekultivovat svou zahradu?
CENY ZA PRONÁJEM
BIKRAMOVÝCH VAN:
Bikramová vana 2m³ - 500 Kč vč. DPH / 1 den
Bikramová vana 4m³ - 700 Kč vč. DPH / 1 den
Bikramová vana 6m³ - 1 000 Kč vč. DPH /1
den
Doprava – 24 Kč vč. DPH/ 1 km
K ceně pronájmu a dopravy je nutno připočítat poplatek za uložení odpadu (skládkovné)
dle platného ceníku Ekologie, s.r.o.

V případě zájmu o tyto služby, kontaktuje sl.
Kláru Konopkovou na tel. čísle 602 331 359,
dále pak na e-mail:
ts-stochov@seznam.cz
Do konce října
2017 probíhá 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 obchodu
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.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
S radostí oznamujeme,
že se nám podařilo vyjednat dovoz květin PŘÍMO
ze samotného Holandska.
Květiny jsou přiváženy
několikrát týdně a jsou
pro vás připraveny vždy
čerstvé na prodejně. Jsme naprosto uchváceni
širokým výběrem květin a jejich čerstvostí.
Samozřejmě pokud budete i vy chtít květiny
mimo náš sortiment, rádi vám je objednáme a
připravíme opět na naší prodejnu.
Během měsíce října 2017 zahajujeme prodej
dušičkových hrnkových květin a dušičkových
věnců. Už nyní přijímáme objednávky na dušičky. Můžete si u nás vybrat ze širokého sortimentu věnců jak hotových, tak vyráběných na
míru a zároveň zde můžete objednat libovolnou vazbu z čerstvých řezaných květin.
Dušičky – česká tradice a její význam
Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a
den na to Památka všech zemřelých- dušičky.
Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své ze-

mřelé příbuzné a přátele. V tyto dny
všichni přicházeli na hřbitovy, kde
očistili okolí hrobu, kde pokládali věnce, květiny a zapálili svíčku, aby se
pak v tichu pomodlili za spásu duší.
Modlitba živých prý pomáhala dušičkám očistit jejich hříchy. Na den svátku Všech svatých se peklo pečivo –
housky ve tvaru hnátů, položených
křížem, kterým se říkalo ,,kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo
pečivo, kterému se říkalo ,,dušičky“.
Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané
mlékem a plněné povidly nebo mákem, a tím bývali obdarování žebráci
a chudí lidé, postávající u kostela či
hřbitova.
OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ:
PO – PÁ: 8,00-12,00h
12,30h – 17,00h
SOBOTA: 8,00h – 11,00h
NEDĚLE: ZAVŘENO
Každý den pro vás vážeme
z čerstvých květin a pokud si z naší
nabídky již uvázaných květin nevyberete, rádi vám připravíme vazbu dle
vašeho přání. Můžete si u nás objednat i vazby na svatbu, pohřeb, promoci či jinou událost.
Budeme se na vás těšit!
Dále prosím sledujte naše
facebookové stránky
s názvem Technické
služby Stochov, s.r.o.
Budeme velmi rádi, když nás navštívíte. Účelem těchto stránek je zajistit
lepší informovanost občanů o službách, které společnost Technické
služby Stochov, s.r.o. poskytuje. Najdete tu mnoho užitečných informací
týkajících se např. sběrného dvora či
květinářství. Na tyto stránky můžete
vložit své podněty a připomínky.
Dále, prosím, sledujte i naše webové stránky, které zní:
www.tsstochov.webnode.cz
Klára Konopková
TS Stochov
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Hlavní sezóna se blíží, a proto bychom vás rádi pozvali do Sportovní
haly města Stochov na plánované akce.
V tomto roce pro vás ve sportovní hale opět připravujeme Amatérskou squashovou ligu. Neváhejte se včas do ligy přihlásit a využijte tak
možnost zahrát si a poznat nové soupeře.
Od 1. 10. 2017 dochází k přechodu na hlavní sezónu, a tím i ke změně ceníku za poskytované služby. Ceny však zůstávají stejné jako
v předchozím roce.
Během měsíce září bude po krátké odluce nově otevřeno občerstvení v hale. Návštěvníci sportovní haly si tak budou moci při sportovních
akcích či aktivitách opět zakoupit něco dobrého k jídlu a pití.
Doufáme, že u nás budete i v nadcházející sezóně spokojeni.
Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky SAMS
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
Milí příznivci naší školy, milí rodiče a žáci!
Letos slavíme 55. výročí vzniku ZUŠ Stochov. Program celého letošního školního roku
začínáme výjimečně koncertem již v říjnu.
Uvidíte na něm absolventské vystoupení literárně dramatického a tanečního oboru a další
vystoupení hudební a taneční. V listopadu nás
čeká samostatný koncert DPS Rosička. Vánoční koncert je plánován na středu 20. prosince 2017. Druhé pololetí odstartujeme
okresním kolem taneční soutěže ZUŠ. Na jaře
nás ještě čekají Jarní žákovský a Učitelský
koncert. Chceme přizvat i naše bývalé absolventy, kteří ve studiu pokračují na střední
škole nebo konzervatoři. Všechny zmíněné
programy se odehrají ve velkém sále DK.
Aktivity v úplném závěru školního roku by
vydaly na samostatný článek.
Především vás chci ale pozvat na TÝDEN
otevřených dveří ve dnech 9. - 13. října, kdy
bude naše škola doslova otevřena dokořán
a k vidění zde bude, mimo jiné, výstava koncertních plakátů nových i těch historických.
K dispozici budou také aktuální Výroční noviny
a novinkou je letos otevření studijního zaměření Hra na fagot. V letošním školním roce se
naši žáci chystají na pěveckou, dechovou
a taneční soutěž ZUŠ, držte nám palce!
Za všechny pedagogy ZUŠ děkuje za podporu Kamila Barochová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu a paní starostce za milé blahopřání k mým narozeninám.
Jarmila Poláčková
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové, MÚ
Stochov, rodině a přátelům za blahopřání k narozeninám.

Děkuji za přání a dárek k mému 85. životnímu jubileu
paní starostce Mgr. M. Becherové a Stáně Freimannové,
děkuji Župě sokolské a sokolům
Stochov, leteckým
modelářům a přátelům a hlavně celé
velké rodině za
přípravu pohoštění.

Miroslav Macoun
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a Městskému úřadu Stochov za
blahopřání k mým narozeninám.

František Kratina

Václav Pancner
Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Jaromír Beran
Děkuji touto cestou MÚ Stochov za blahopřání a dárky k mému životnímu
jubileu.
František Široký

VZPOMÍNKA
21. října 2017 si připomeneme 20 let od úmrtí pana
Karla Klusáka.
Vzpomíná rodina
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z. s.
PŘÍMĚSTSKÝ TENISOVÝ KEMP 2017
Tenisový klub Stochov, z.s. ve dnech 21. – 25.srpna 2017 uspořádal již
pravidelný „Příměstský tenisový kemp 2017“ na domácích stochovských
tenisových dvorcích. Příměstského tenisového kempu se zúčastnilo 10
dětí (5 chlapců a 5 dívek) ve věku od 6 do 13 let.

P. /TJ Astra Zahradní město Praha/ 7/5, 6/4, finále: Kovářík T. –
Torrisi S. 6/2, 6/1.
Čtyřhra – semifinále: Prosek M., Prosek P. /oba TJ
Astra Zahradní město
Praha/ - Klusák K., Klusák
R. /oba TK Stochov/ 6/3,
6/2, Benda M. /TK Škoda
Plzeň/, Kovářík T. /
Lokomotiva Plzeň/ - Velc
T., Žák R. /oba TK Stochov/ 5/7, 6/3, 10/6, finále:
Benda M., Kovářík P. –
Prosek M., Prosek P. 6/1,
6/4.
Zleva finalista Torrisi Stefano,
Ceny vítězům předal
prezident klubu Klusák R. a vítěz
Kovářík Patrik.
prezident klubu Roman
Klusák.

STOCHOVSKÝ POHÁR 2017
Za velmi krásného počasí, jsme kemp zaměřili na aktivní tenisový trénink pro zdokonalení hráčských dovedností. Ve středu 23. srpna jsme
vyjeli na celodenní cyklovýlet do nedaleké Žiliny, kdy jsme s dětmi ujeli
celých 30 km po vyznačených cyklostezkách. Ve čtvrtek 24. srpna jsme
autobusem vyrazili do Aquaparku ve Slaném, který všem zúčastněným
velmi zpříjemnil teplé dny, které v tomto období panovaly. Čtvrteční
podvečer jsme ještě navštívili stochovskou sportovní halu, kde si děti
změřily síly v bowlingu.
Samozřejmě na závěr týdenního pobytu nechyběl závěrečný turnaj,
kdy se bojovalo ve třech kategoriích.
Ve skupině nad 10 let zvítězil Jan Bohatý, před Kristýnou Koubovou,
Jakubem Mitsem a Jakubem Klusákem.
Ve skupině do 10 let zvítězil Petr Kříž, před Adélou Novotnou
a Annou Ulmanovou.
V kategorii do 8 let sváděli boje Sára Šafářová, Ema Šafářová
a Patrik Jedlička.
Z celkové pohledu je možné hodnotit tento 3. příměstský tenisový
kemp jako úspěšný a věříme, že budeme v tomto trendu pokračovat i v
dalších letech.
„Projekt byl podpořen z grantu SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA od Místní akční skupiny (MAS)
SVATOVÁCLAVSKO, z.s.“
Poděkování za podporu této akce patří i Městu
Stochov.

CELOSTÁTNÍ TURNAJ MUŽŮ
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal ve dnech 2. - 4. září 2017 letos
již druhý celostátní turnaj mužů. K prezentaci se dostavilo 23 hráčů. Nejvýše nasazeným hráčem byl Martin Hereit /TCG Karlovy Vary/ 213. hráč
České republiky. K vidění byla velmi kvalitní utkání. Z domácích hráčů
dosáhli dílčích úspěchů Roman Žák, Michal Paták a ve čtyřhrách Roman
Klusák s Karlem Klusákem a Roman Žák s Tomášem Velcem, když oběma párům se podařilo postoupit do semifinále čtyřhry. Turnaj vyhrál nenasazený Patrik Kovářík //Lokomotiva Plzeň/, když ve finále porazil italského hráče Stefana Torrisiho /1.ČLTK Praha/.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Torrisi S. /I.ČLTK Praha/ – Hereit
M. /TCG Karlovy Vary/ 7/6, 6/4, Kovářík P. /Lokomotiva Plzeň/ - Prosek

Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal v sobotu dne 9. září
2017 na tenisových kurtech ve Stochově již XXI. ročník Stochovského poháru ve dvouhrách. Prezentovalo se 7 hráčů.
Z celkového vítězství se radoval Roman Klusák. Na dalších
místech skončili Vladislav Jurgovski, Marek Lhotský, Radovan
Kožušník, Michal Kaftan, Jan Boháč.
Ceny vítězům předal jednatel klubu Karel Klusák

POSVÍCENSKÝ TURNAJ ČTYŘHER V TENISE 2017
U příležitosti Svatováclavského posvícení na Stochově, dne
23. září 2017, uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. již XXVIII.
ročník Posvícenského turnaje čtyřher v tenise. K prezentaci se za
krásného podzimního počasí dostavilo 13 tenisových párů.
Z celkového vítězství se radovali mladí hráči domácího klubu
Michal Paták, Tomáš Velc ml., když ve finále po roce opět přehráli nestárnoucí pár Karel Klusák, Roman Klusák 6/1, 6/2.
Z výsledků – čtvrtfinále: Klusák K., Klusák R. – Kožušník R.,
Lhotský M. 6/1, 6/3, Jurgovski Vl., Ulman M. – Lardry, Mancini
(oba Bourbon Lancy) 6/1, 6/0, Matoušek R., Žák R. - Kunkela M.,
Paták P. 6/2,
6/3, Paták M.,
Velc T. ml. –
Hábl M., Šikula J. 6/0, 6/1,
semifinále:
Klusák
K.,
Klusák R. –
Jurgovski Vl.,
Ulman M., 6/1,
6/1, Paták M.,
Velc T.ml. –
Matoušek R.,
Žák R., 6/4,
7/6, finále: Paták M., Zleva vítězové Michal Paták, Tomáš Velc
Velc T.ml. - Klusák a Roman Klusák, Karel Klusák
K., Klusák R. 6/1,
6/2.
Ceny vítězům předali Michal Ulman, Petr Paták a Vladislav
Jurgovski.
Roman Klusák, prezident klubu
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

Česká Spořitelna plus
Stavební spoření se státní podporou
+ 1% úročením vkladu
Hypoteční úvěr České spořitelny
až 10-ti letá fixace
Kooperativa
pojištění aut + majetku
Poradenská kancelář Po-Ne:
Masarykova 35 Kačice
tel.: 777 756 766

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.

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

Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platností 12/2018.
Otevírací doba: Po-Pá 7.30 - 17.30

So 8.00 - 11.00

T. J. Kačice nabízí
k pronájmu nebytové
prostory (bývalá
kavárna Jamajka)
o velikosti 75,5 m2.
Zájemci volejte na telefon:
602237920.
KABELOVÁ TELEVIZE CZ
s.r.o.
www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál,
Analog
Připojení k INTERNETU
MOBILNÍ SLUŽBY – Volání,
Data
Volání přes VoIP
Zákaznická linka:
848 800 858

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)

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 20. 9. 2017 se v obřadní síni Městského úřadu ve Stochově uskutečnilo slavnostní přivítání
občánků mezi občany města. Paní starostka, Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města
Stochova 3 chlapečky a 3 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Libora Hoskovce, Viktora
Krause, Václava Vyskočila, Rozálii Pechánkovou, Kláru Neumannovou a Sofii Forštovou. Všem ještě
jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová
Libor Hoskovec

Rozálie Pechánková

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

Sofie Forštová

Viktor Kraus

Klára Neumannová

Václav Vyskočil

PROGRAM DK

