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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané,
ani v sychravých podzimních měsících Město Stochov nezahálí a dál zvelebuje veřejná prostranství.
V průběhu měsíce října došlo k dokončení investičních akcí, a to: „Rekonstrukce chodníku u bl. 84, ul. U Stadionu (čp. 364-366)“ a „Rekonstrukce chodníku u bl. 69, ul. S. K. Neumanna (čp. 392-394)“. Dále probíhají stavební
práce na výstavbě a rekonstrukci chodníků v městské části Stochov HONICE a ČELECHOVICE. V Čelechovicích na Návsi družby je součástí rekonstrukce chodníku i rekonstrukce autobusových zastávek. Pevně doufám,
že stavební úpravy chodníků a veřejných prostranství přispějí nejen k bezpečnosti chodců, ale i ke zkvalitnění
prostředí v okolí bytových domů.

ITES spol. s r.o.
Mgr. M. Becherová, starostka města

Vážení občané,
v letošním roce, přes téměř všemi meteorologickými servery inzerované babí léto, byla topná sezona zahájena nejdříve za posledních 5 let.
Topnou sezonu jsme zahájili jako každoročně v útlumovém režimu, kdy teplo pro vytápění je dodáváno jen v odběrových špičkách( tj. ráno
a večer). Po zbytek dne je vytápění odstaveno. Toto se jeví jako zcela optimální model i s přihlédnutím k tomu, že zejména zateplené domy
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Chov zvířat
v nájemních
bytech
Prakticky v každém
bytovém domě ve
vlastnictví města nalezneme minimálně jednoho nájemníka, který
má svého domácího mazlíčka. Bez rozlišení
zda se jedná o psa, kočku či například papouška se však jejich majitelé mohou dostat do
konfliktu s ostatními obyvateli domu. A tak
nastávají situace, ve kterých se lidé obracejí
na Správu bytového fondu města Stochov
s požadavky na vyřešení řady případů týkajících se právě chovu domácích zvířat.
Stejně jako v případě dalších záležitostí
i v těchto případech jsme povinni dodržovat

požadavky platné legislativy. Nový občanský
zákoník v tomto směru doznal změn oproti
dříve platné zákonné úpravě a nyní povoluje
nájemci mít a chovat v bytě zvíře. Toto právo
nelze v nájemní smlouvě mezi pronajímatelem
a nájemcem nikterak omezit. Nadále však zůstává v platnosti právo vstupu vlastníka do bytu
a právo na provedení kontroly zda chov zvířete
byt nepoškozuje. Pokud by chov zvířete vyvolal
zvýšené náklady na údržbu společných částí
domu, je dotčený nájemce povinen nahradit
tyto pronajímateli.
Občanský zákoník přímo nerozlišuje, která
zvířata lze v bytě chovat a která nikoliv. Platí
však pravidlo, že chov zvířete nesmí způsobit
ostatním obyvatelům v domě nepřiměřené
obtíže. Z tohoto omezení dále odborná veřejnost odvozuje dvě základní omezení. V prvním

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané,
dne 25.11.2017 od 8:00 do 12:00 bude uskutečněn
v areálu společnosti Technické služby Stochov s.r.o
v Honicích sběr nebezpečného odpadu.
Mezi nebezpečný odpad patří:syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla,autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné
produkty, kyseliny, louhy,lepidla, pryskyřice, těkavé látky, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Děkujeme vám, že třídíte odpad.
Ing. Ivana Dvořáková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní starostce Mgr. M. Becherové a MÚ Stochov za přání k našim
narozeninám.
Manželé Čechovi
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov
za blahopřání k mým narozeninám.
Josef Karlovský
Děkuji touto cestou MÚ Stochov za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.
Š. Dobešová
Děkuji paní starostce a MÚ Stochov za blahopřání a dárek k mým 80. narozeninám.
Růžena Isteniková
Děkuji městskému úřadu, výboru Svazu tělesně postižených, děvčatům z klubu
2 a mé rodině za milé dárky a přání k mým narozeninám.
Marion Jansová
Děkuji Městskému úřadu Stochov a všem, kteří nezapomněli na mé narozeniny mi popřát.
Jiřina Dáňová
Děkuji paní starostce, paní Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež
a seniory, za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
František Vlasák
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov
za blahopřání k mým narozeninám.
Michal Janeje

případě platí, že nájemník nesmí
chovat zvířata, která by ostatní obtěžovala například svými tělesnými
projevy, zápachem nebo tím, že by
představovala nebezpečí pro ostatní
nájemníky. Druhé omezení se pak
týká péče o zvíře jako takové. Nájemce se musí postarat, aby zvíře nezatěžovalo ostatní obyvatele domu.
Ačkoliv se zdá, že spory ohledně
chovu zvířat v nájemních bytech jsou
kontroverzním a nekonečným tématem mohu vás ujistit, že Správa bytového fondu města Stochov posuzuje
všechny nahlášené případy individuálně a v souladu s platnou legislativou.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

MO ČČK STOCHOV
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

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
11/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 10. 11. 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.
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KAMARÁDI STOCHOV
Kamarádi jsou v semifinále
neziskovky roku
Máme skvělou zprávu, Kamarádi se dostali do semifinále akce
Neziskovka roku, kterou pořádá
Nadace rozvoje občanské společnosti. Od 20. října do
21. listopadu probíhá na webu
www.neziskovkaroku.cz hlasování o Cenu veřejnosti. Prosím udělejte si asi minutu na
shlédnutí našeho spotu a budeme rádi, když nás podpoříte
svým hlasem. Vyhlášení neziskovky roku proběhne 27. listopadu 2017 v Divadle Archa, tak
nám držte palce.

Neziskovka roku je nezávislé prestižní ocenění pro neziskové organizace v České republice, které vychází ze zázemí Nadace rozvoje
občanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“©. Nadace rozvoje občanské
společnosti patří mezi nejstarší a
největší neziskové organizace
v naší republice, která rozvíjí vlastní
společenské a charitativní projekty.
Asi nejznámější je sbírka Pomozte
dětem, tedy známá „sbírka pro
kuře“.
Ing. Sylva Filipová
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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
KONEC PŘISTAVOVÁNÍ BIKRAMOVÝCH
VAN NA BIOODPAD
!!Oznamujeme občanům města Stochova,
že ke dni 31. 10. 2017 KONČÍ možnost uložení bioodpadu do přistavené bikramové vany
ve sběrném dvoře na adrese Honické nám. 13
ve Stochově !!
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 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 - 1000 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
Měsíc listopad je posledním měsícem, kdy
pravidelně přistavujeme bikramové vany na
velkoobjemový odpad. Od prosince roku 2017
nebudou z důvodu zimní údržby bikramové

vany přistavovány. V tuto chvíli se sběr ještě
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. Středy jsou prodloužené také pouze
do konce listopadu. V prosinci je sběrný dvůr
včetně středy otevřen pouze do 15h. Liché soboty budou otevřeny i nadále i v zimním období.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Vážení a milí zákazníci a zákaznice, dne
10.10.2017 tomu byl přesně rok od našeho znovuotevření. Během toho roku jsme se pro vás
pomocí kurzů zdokonalovaly, získaly jsme nové
dodavatele a povedlo se nám vyjednat dovoz
čerstvých květin přímo z Holandska. Jsme vám
moc vděčné za Vaši přízeň. Moc si jí i vás samotných vážíme. Jsme rády, že tu pro vás můžeme být. Nikam se nestěhujeme. Stále zůstáváme v našich krásných prostorách na adrese
Jaroslava Šípka 486 ve Stochově, v prostorách
bývalé České spořitelny.
Doufáme ve vaši přízeň i do dalších let a slibujeme vám, že vám budeme představovat nové
trendy ze světa květinových vazeb, velký výběr
hrnkových venkovních i pokojových květin
a dodávat krásné dekorace, kterými krášlíte své
domovy a zahrady nebo je podarujete svým
blízkým k nejrůznějším událostem.
Moc se na vás těšíme a děkujeme vám za
společný rok.
HALLOWEENSKÉ VYRÁBĚNÍ 28. 10. 2017
Rády bychom poděkovaly všem maminkám,
tatínkům, babičkám, dědečkům a hlavně dětem,
že se s námi zapojili
do prvního společného
vyrábění v květinářství ve Stochově, a to dne
28. 10. 2017. Pro děti bylo připraveno halloweenské vyrábění, vyřezávání dýní, malování
a luštění zajímavých hlavolamů. Nesměl chybět
ani čarodějnický jídelníček a strašidelná výzdoba celého krámečku. Moc vám děkujeme za
společně strávený čas, za projevenou důvěru
svěřit nám vaše drahé ratolesti a za hojnou
účast. Jsme rády, že tu pro vás můžeme být
a určitě to halloweenským vyráběním nekončí.
VÁNOCE A ADVENT 2017
Máme po Dušičkách, a proto pro vás začíná-

me chystat jedno z nejkrásnějších
období v roce, a tím je advent a Vánoce 2017. Již během měsíce listopadu
u nás můžete objednat adventní věnce,
svícny a vánoční hrnkové květiny.
V druhé polovině listopadu již u nás
můžete zakoupit vánoční hvězdy, vánoční kaktusy a mnoho krásných dekorací, kterými do svých domovů vnesete
tu pravou vánoční atmosféru.
Advent – česká tradice a jeho
význam
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Doba adventní
byla přípravou na vánoční svátky a už
od 11. století se její doba trvání ustálila
na posledních čtyřech týdnech před
Štědrým dnem. Byla časem půstu, při
kterém se měli lidé namísto požívání
nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímání. Zakázány byly veškeré zábavy, tance i zpěv. I tak se ale
o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly. Až do třetí adventní neděle byla
charakteristickou postní barvou temně
fialová. Po třetí neděli jí nahradila barva, která symbolizovala radost, a tou
byla barva růžová. Letos připadá první
adventní neděle na 3. prosince 2017.
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
SPORTOVNÍ HALA
Pracujeme na lepším vzhledu sportovní haly. V letošním roce jsme měli
připravené finanční prostředky na nákup nového nábytku do prostoru bowlingu, který jsme také zrealizovali. Nezbytnou součástí sportovní haly je
i občerstvení, které je již v provozu a začíná rozšiřovat svou nabídku pití,
potravin a spousty doplňků stravy pro sportovce.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE SPRÁVĚ SAMS
V měsíci říjnu proběhla hlavní roční kontrola na dětských hřištích ve
správě SAMS. Odborná prohlídka byla zaměřena na stav jednotlivých
herních prvků. V rámci této kontroly došlo zároveň i k servisu herních
prvků odbornou firmou (výměna kulatin z akátového dřeva, úprava sloupků u herních prvků, servis pružinových houpaček apod.) Provoz je zajištěn
dle platné normy ČSN - EN 1176.

Dále nabízíme ve sportovní hale prodej sportovního vybavení na recepci
haly. Můžete u nás zakoupit sportovní doplňky značky SALMING, HEAD
určené pro florbal, squash, badminton, tenis a další sporty. V průběhu
měsíce září byl zahájen provoz občerstvení ve sportovní hale. Nový
nájemce změnil vzhled těchto prostor a nabízí širokou nabídku pití a sportovní výživy. Přijďte si zasportovat a dát si něco dobrého, jistě si vybere
každý.
Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí organizační složky SAMS
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
Paintball - žáci a žákyně
druhého stupně

Všichni hráči byli rozděleni do dvou týmů,
které se utkávaly v lítých bojích o vlajku,
ubránění a dobývání budovy či klasického
„death matche“, kdy prostě musíte zneškodnit
všechny soupeře.
Celá hra trvala téměř čtyři hodiny a všichni
účastníci této skvělé outdorové aktivity byli
notně unaveni, ale spokojeni. Pobyt na čerstvém vzduchu, adrenalin ze svištících kuliček obsahujících barvivo a samozřejmě pocit
zadostiučinění ze zásahu čí týmového vítězství udělal také své.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem žákům
a žačkám za bezproblémový průběh celé
akce a za dodržování pravidel hry a fair play.
Jiří Dušek

V pátek 29. 9. 2017(během ředitelského volna) se
32 žáků a žákyň druhého stupně zúčastnilo volnočasové aktivity pod záštitou školy - paintballu.
Navštívili jsme bývalou raketovou základnu
v Přelíci u Smečna, kde bylo pro nás připraveno
několik hřišť a herních scénářů v otevřeném prostoru již zmíněné raketové základy.

ZÁŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STOCHOV
4. 9. – Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018. Před hlavní budovou školy jsme za přítomnosti p. starostky M. Becherové a místostarosty p. Foršta přivítali naše nové prvňáčky. Školní rok začal s 427 žáky. Po slavnostním uvítání následovaly třídní schůzky 1.tříd.
15. 9. - V tento den proběhl cvičný požární poplach. Žáci si vyzkoušeli rychlé opuštění školních budov v případě nebezpečí.
20. 9. – Žáci 3.A se zúčastnili „Vítání občánků“, kde recitovali báseň o Stochově.
27. 9. – Třída 3.B uspořádala „tvořivé odpoledne“ s rodiči, kteří byli nápomocni svým dětem s aranžováním podzimních dekorací. Některé
maminky a třídní učitelka zajistily i malé občerstvení.
Žáci tříd 3.B, 4.A a Spec. tříd si připomenuli narození sv. Václava vycházkou k památnému dubu.
28. 9. – Státní svátek
29. 9. – Ředitelské volno
V průběhu měsíce září se dále uskutečnily třídní schůzky 3. a 6. ročníků a tř. 5. A.
Mgr. Hana Doušová, zástupkyně ředitele
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TJ SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis Sokol Stochov
Po letní přestávce začala v říjnu stolním tenistům naplno nová sezóna
2017/2018.
Po sestupu obou družstev v minulé sezóně bude hrát stochovské áčko
soutěž 1. regionální třídy s cílem pokusit se postoupit do kraje, béčko
2. regionální třídu s cílem umístit se v polovině tabulky. „A“ družstvo má
základní sestavu stejnou jako v minulé sezóně ve složení J. Jedlička, Z.
Janoušek, T. Velc a P. Fencl. Doplňovat ho bude R. Žák z béčka, který
je výkonnostně na stejné úrovni jako hráči áčka. Z „B“ družstva odešel
P. Karmazín a byli registrováni dva noví hráči – P. Dušek a L. Mihok.
Zbylí hráči béčka jsou J. Hudeček, M. Gniewek a T. Šubrt.

„A“ družstvo má odehrané první 3 zápasy. Výsledky:
6.10.2017 – Stochov A – Sparta Kladno A 12:6 (body / prohry:
J. Jedlička 4/0, T. Velc 3/0, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 1/3, J. Hudeček 0/1, čtyřhra 2/0)
10.10.2017 – Jemníky A – Stochov A 8:10 (body / prohry:
J. Jedlička 3/1, P. Fencl 3/1, Z. Janoušek 1/3, R. Žák 2/2, čtyřhra
1/1
20.10.2017 – Stochov A – Slovan Kladno B 6:12 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, T. Velc 2/2, R. Žák 1/3, Z. Janoušek 0/4,
čtyřhra 1/1)
Také „B“ družstvo má odehrané první 3 zápasy. Výsledky:
3.10.2017 – Slaný D – Stochov B 8:10 (body / prohry: R. Žák
3/1, J.Hudeček 3/1, T. Šubrt 1/3, M.Gniwek 2/2, čtyřhra 1/1)
10.10.2017 – Stochov B - TSM Kladno B 10:8 (body / prohry:
M.Gniwek 4/0, T. Šubrt 3/1, L. Mihok 1/3, P. Dušek 1/3, čtyřhra
1/1)
19.10.2017 – Slovan Kladno C - Stochov B 13:5 (body / prohry: M.Gniwek 2/2, R. Žák 3/1, J. Hudeček 0/4, P. Dušek 0/4,
čtyřhra 0/2).
J. Jedlička, starosta jednoty

Stochovské áčko před zápasem se Slovanem
FOTBALOVÝ TURNAJ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
O POHÁR MAS SVATOVÁCLAVSKO
Prvního ročníku, který byl naplánován na 10. října 2017,
se měli zúčastnit žáci prvního stupně základních škol obcí
Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Lány a Stochov. Nepřálo
nám počasí a před příjezdem družstev se organizace nesla
v duchu známého rčení: „Odvolávám, co jsem odvolal!
Slibuji, co jsem slíbil“. Nakonec se nám nepodařilo odvolat
stochovské žáky, kteří i přes nepřízeň počasí dorazili a
chtěli odehrát alespoň jedno utkání. Povolali jsme tedy zpět
do zbroje tuchlovické žáky. Ti byli organizátory tak zaskočeni, že se na utkání plně nesoustředili a podlehli sehranému soupeři 11:2. Přesto jsme vyhodnotili tuto akci jako
úspěšnou přípravu na I. ročník, který bude přesunut na jaro
2018.
Věříme, že tento „nultý“ ročník nastartuje novou tradici a
v příštím roce nám bude přát počasí a sejdeme se v plném
počtu. Na první ročník budeme muset objednat více občerstvení, protože vše co bylo připraveno pro čtyři družstva,
jsme zvládli spořádat i tak. Jsme přesvědčeni, že
v konzumaci párků v rohlíku a dortíků byli úspěšnější tuchlovičtí, takže nakonec z toho byla krásná remíza.
Za organizátory turnaje
Josef Bešta, předseda AFK Tuchlovice
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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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 25. 10. 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 2 chlapečky a 1 holčičku (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jana Barocha, Jana
Koníčka a Natálii Kudrnovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
J. Suprunová

Jan Baroch

NMS vydává :

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

Natálie Kudrnová
Jan Koníček

GALERIE 90LETÝCH
Dne 5. 10. 2017 oslavila 92. narozeniny paní Miroslava Matějovská, viz foto. K tomuto významnému
životnímu jubileu jí byly popřát starostka města,
Mgr. Miloslava Becherová a Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let
hodně zdraví.
Redakce NMS

