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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
1)

DĚTSKÝ LÉKAŘ

Minulý týden nám bylo oficiálně sděleno, že
MUDr. Preiss se rozhodl ukončit svoji činnost v
Dětské ordinaci Stochov, s.r.o. ke 30. 6. 2017,
a to z důvodu věku a náročné práce ve 2 ordinacích, (ještě Unhošť). Rada města musela
vzít tuto informaci na vědomí. Jelikož pan doktor založil Dětskou ordinaci s.r.o., ještě se pokusí ordinaci nějakému
lékaři přeprodat. Pokud se to nepodaří, bude to muset oznámit
ze zákona KRAJSKÉMU ÚŘADU a ten vyhlásí výběrové řízení na nového lékaře ve Stochově. Město nabídlo MUDr. Preissovi pomoc,
že se pokusí také shánět nového dětského lékaře, podalo do Kladenského deníku inzerát a informovalo veřejnost i na svých facebookových
stránkách. Novému lékaři můžeme nabídnout i volný byt. Doufejme,
že se situace zdárně vyřeší.

2) MASOPUST
Dne 4. 3. 2017 (sobota) pořádalo MĚSTO tradiční STOCHOVSKÝ STAROČESKÝ MASOPUST. Počasí nám přálo, velké poděkování patří zaměstnancům Domu kultury Stochov.

4) BUDOVA BANÍKU čp. 490
Město Stochov pokračuje v provádění oprav budovy čp.
490 (Budova Baníku). Tyto práce jsou v rámci údržby objektu, tak aby majetek města nechátral a zároveň bude možné
tuto část objektu pronajmout.

3) MAŽORETKY
Dne 25. 3. 2017
(sobota) proběhla jako
každoročně
postupová
soutěž na mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a mistrovství
České republiky mažoretek. Slavnostního zahájení ve sportovní hale se
zúčastnilo vedení města.

(foto: Štěpánka Jarošová)

LETOS JE PODRUHÉ VELKÝ
PÁTEK STÁTNÍM SVÁTKEM,
UŽIJTE SI VOLNO V KRUHU
RODINY A S PŘÁTELI
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MASOPUST 2017
Masopust nám dnes již zní trochu cize. Obecně se dá říci, že je to oslava před dlouhým postním obdobím. K masopustním
oslavám patří spousta jídla, průvody v maskách a obecné veselí. A ve Stochově tak tomu bylo. Od rána bylo Mírové náměstí
zaplněno různými stánky, převážně se sladkými dobrotami, pitím a ochutnávek. Odpoledne ve dvě hodiny, za krásného slunečného
počasí, zahájila starostka města paní Mgr. Becherová, masopustní průvod městem. Za povozem taženým koňmi se seřadilo mnoho
různých masek a občanů města v pestrých kostýmech.
Na závěr se všichni vrátili na náměstí, kde pokračovalo příjemné odpoledne. Stochovský masopust se opět vydařil.
Václav Čížek (foto: Štěpánka Jarošová)
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
topná sezona 2016/2017 vstoupila do své poslední části. Pokud bude vývoj počasí pokračovat bez mimořádných výkyvů, tak bychom
během měsíce dubna aktivovali útlumové programy pro dodávku tepla. To v praxi znamená, že kromě čidel na vašich bytových domech, které
reagují na venkovní teplotu a odstavují vytápění, bychom upravili režim dodávky ještě centrálně na obou zdrojích. Úprava režimu vytápění
spočívá v nastavení časů, kdy je dodávka tepla pro vytápění utlumena a dále ve snížení teploty topného média.
Současně, jako každoročně, s blížícím se koncem topné sezony, zahájíme chemické čištění výměníků a ohříváků vody v domovních
předávacích stanicích jednotlivých bytových domů. Čištění bude probíhat v období od dubna do srpna 2017 z valné části v dopoledních hodinách, takže dodávka tepla a teplé vody bude jen minimálně omezena. Procesem chemického čištění zahajujeme období posezonní údržby
technologií, které je nezbytné pro přípravu nové topné sezony. Využíváme toho, že čištění lze provádět za plného provozu stanic, a tím si
vytváříme časovou rezervu pro hlavní letní údržbu, která bude soustředěna především do období prázdninových měsíců a kterou nelze realizovat bez nutných krátkodobých odstávek a omezení
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov, ITES spol. s r.o.

KAMARÁDI STOCHOV
LETNÍ TÁBOR STŘELA
PUTOVÁNÍ S INDIÁNY
V Letošním roce se na čtrnáct dnů vypravíme na severoamerický kontinent, mezi tamní původní obyvatele - mezi indiány.
Vy, kteří nás již znáte, pojeďte opět s námi. Budeme poznávat indiánský život
v přírodě, jejich zvyky, způsob života i indiánské moudrosti a hry. Těšit se můžete
na noční dobrodružství a na denní etapy, jež budou probíhat v okolních lesích,
lukách i vodě. Jestliže máte zájem toto vše podniknout a prožít, budeme se na vás
těšit.
Termín tábora prvního běhu je 15. - 29. 7. 2017. Na všechny statečné rudochy
se již těší vedení tábora - Romana Slámová a Jaroslav Fencl.
Přihlášku a více na informací na www.ltstrela.cz

GALERIE 90LETÝCH
Dne 2. 3. 2017 oslavila 90. narozeniny paní Irena Levá a 23. 3. 2017
oslavila 91. narozeniny paní Milena Odehnalová. K těmto významným
životním jubileím jim byly popřát 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

Milena Odehnalová

Irena Levá
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SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH
Masopust v Čelechovicích
Spolek Čelechovice v Čechách začal rok 2017
svoji prospěšnou činnost Masopustním karnevalem.
Vzhledem ke špatnému stavu místního hřiště, které
je jedinou shromažďovací plochou v obci, musela být
masopustní taškařice uvedena v místním pohostinství. Toto prostředí není pro děti moc vhodné, ale jiné
řešení zatím čelechovičtí nemají. Pro 24 zúčastněných dětí a 25 dospělých je bohužel Multifunkční
centrum na tyto větší akce malé.
Patronát nad touto akcí si vzali manželé Landovi
alias Flinstouni. Pozvali animátora pana Lukáše Vláčila z Prahy. Tento komik a kouzelník připravil pro děti
velice zábavné odpoledne.
Děti si zatancovaly, zahrály spoustu soutěží, ale
hlavně se všichni i s rodiči velmi pobavili.
Dne 5.3.2017 byla svolaná Valná hromada sdružení.
Schvalovaly se zde nové stanovy, převod ze sdružení
na spolek. Konaly se volby na všechny posty
a schvaloval se plán na rok 2017. Karlu Pokornému
bylo uděleno, za bouřlivého potlesku, čestné členství
za perfektní desetileté vedení sdružení. Nová předsedkyně, Barbora Bachurová, převzala vedení
schůze a plán 2017 byl již v její režii. Všichni přejeme, aby se jí dařilo stejně dobře jako Karlovi. Samozřejmě je nutná spolupráce všech členů a příznivců
našeho spolku.
Zaznamenala: B. Chytrá
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Od 1. 4. 2017 začíná pravidelný sběr velkoobjemového odpadu do přistavených sběrných kontejnerů.
Sběr se koná každý týden, a to v těchto časech a místech:
• První sobota v měsíci - Čelechovice, u prodejny
• Druhá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ul. Dlážděná x J. A. Komenského)
• Třetí sobota v měsíci - Slovanka, ul. Lánská - střed
• Čtvrtá sobota v měsíci - Stochov (křižovatka ulic Hornická x Školní)
• V případě páté soboty - Honice, u obchodu
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU SE KONÁ VŽDY OD 9,00h DO 11,00h.
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od 7,00h do 15,00h. Každá středa je prodloužena do 17h a v případě liché soboty v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9,00h do 12,00h.
Počínaje dnem 1. 4. 2017 je v areálu sběrného dvora přistavená bikramová vana na bioodpad. Občané města
Stochova zde mají možnost bezplatně tento bioodpad uložit. Do bioodpadu patří veškerá zeleň, a to např. větve ze stromů, tráva, listí, zbytky rostlin. Dále i spadané ovoce, zbytky zeleniny, slupky z brambor apod.
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.
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 těchto stránkách můžete vložit své podněty a připomínky.
Dále prosím sledujte i naše webové stránky, které zní: www.tsstochov.webnode.cz
KVĚTINÁŘSTVÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
VELIKONOCE
Započali jsme s prodejem velikonočních dekorací. Máme pro vás připraveno mnoho zápichů, velikonočních svíček, látkových dekorací, pomlázek, kuřátek a mnoho dalšího. Můžete se také těšit na široký výběr obtisků, košilek, barev na velikonoční vajíčka a mnoho velikonočních
sad, určených pro vyrábění vašich dětiček. Dále nesmí chybět ani misky s osením, které pro vás budeme mít připravené k prodeji. Pokud
máte speciální přání čím osadit misku tak, abyste z ní měli co největší radost, rádi vám jí osadíme dle vašeho přání.
VÝPRODEJ 50%
Vážení občané,
oznamujeme vám, že byl započat 50% výprodej hnojiv a postřiků všeho druhu.
JARNÍ KVĚTINY
Máme pro vás nachystaný široký výběr jarních květin, které mohou zdobit jak váš domov, tak vaši zahrádku. Můžete u nás zakoupit bylinky,
narcisky, petrklíče, macešky, hrnkové chryzantémy, sedmikrásky, vřesy a mnoho dalšího.
VONNNÉ VOSKY YANKEE CANDLE
Vyslyšeli jsme vaše přání a připravili jsme pro vás novou kolekci jarních vonných vosků od známé a velmi oblíbené značky YANKEE CANDLE. Mezi novými vosky najdete například vůně: Mango s broskví, Lemongrass a zázvor, Egyptské pižmo, Medový květ, Letní broskev,
Olivy, Verbena, Růžové dračí ovoce a jiné. Přijďte si přičichnout a vybrat novou vůni, která provoní váš domov.
OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ :
PO – PÁ:
8,00h – 12,00h
12,30h – 17,00h
SOBOTA:
8,00h – 11,00h
NEDĚLE:
ZAVŘENO
Budeme se na vás těšit.
Klára Konopková - TS Stochov, s.r.o.
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PODĚKOVÁNÍ VZPOMÍNKA
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce za blahopřání k narozeninám.
Jaroslava Suchá
Děkuji paní starostce, Mgr. M. Becherové a Městskému úřadu
Stochov, za blahopřání k mým narozeninám.
Danuše Jirásková
Děkuji paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové a Komisi pro mládež
a seniory za blahopřání k mým narozeninám.
Vlasta Machová, Slovanka
Děkuji městskému úřadu a Svazu tělesně postižených za dárek
a přání k mým narozeninám.
Hana Lojínová
Maso, pusa, husa, půst, zas tu máme - Stochovský staročeský Masopust. A tak i u nás byl dne 4. března uspořádán se vším, co k němu
patří. Dobrým jídlem, pitím - tekutým zahřívadlem, které pro nás vytočila naše paní starostka. Hudbou, průvodem masek s Kapelou na chůdách, se zastávkou před Domem s pečovatelskou službou, aby zpříjemnili sobotní odpoledne i jejím obyvatelům. Masky je pohostily připravenými pochoutkami. A měly je opravdu dobré. Všichni navodili dobrou
náladu, prohřátou již téměř jarním sluníčkem.
Děkujeme paní starostce, Mgr. Miloslavě Becherové, paní Marušce
Benešové a všem, kteří se na přípravě Masopustu podíleli.
Za občany Stochova: Lenka Francová, Magdaléna Ulmanová a Marta
Kvasničková

OČKOVÁNÍ PSŮ

Dne 6. března byly stochovské ženy pozvány na oslavu
MDŽ stranou KSČM ve Stochově. Připravila pro zúčastněné
moc příjemné posezení s pohoštěním. Nechyběla hudba
a jako vždy potěšili zástupci strany každou ženu kytičkou červeným karafiátem. Nálada byla skvělá a oslava se všem
ženám líbila. A to víte, že došlo i na taneček.
Děkujeme předsedovi KSČM, panu Miroslavu Hessovi
a všem, kteří si na přípravě oslav MDŽ podíleli.
Za stochovské ženy: Lenka Francová, Magdaléna
Ulmanová a Marta Kvasničková

VZPOMÍNKA
Dne 13. dubna uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan Ota
Krejčí.
Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana s rodinou,
synové Míra, Libor a Ota s rodinami.
Dne 22. 4. 2016 nás navždy opustil můj milovaný manžel
Jiří Ulman. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Magdaléna, celá rodina a přátelé
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat. Dne 7. 4. to bude devět let, co nás opustil
pan Josef Archmann. Vzpomeňte s námi.
Maminka a sourozenci

KČT
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA STOCHOV
ÚNOR V ZÁKLADNÍ ŠKOLE STOCHOV
3. 2.

Jednodenní pololetní prázdniny následovaly po dvou dnech
ředitelského volna.

6. 2.

Žáci 5. roč. odjeli do Planetária v Praze, kde shlédli představení
„Kde začíná vesmír“.

8. 2.

V tento den proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriá
dy. Žáci 5. – 8. roč. vypracovávali v 60 minutách matematické
úlohy. Jejich výkony se vyhodnotily a nejlepší výsledky byly zaslány
do okresního kola.

9. 2.

Třídy 2. A,B navštívily Městskou knihovnu Stochov. Seznámily se
s provozem knihovny a orientací v ní. Na závěr paní knihovnice
přečetla ukázku z knihy Život u rybníka.

10. 2.

Třída 4.B vyjela do divadla Lampion v Kladně na představení Záhad
a hlavolamu.

14. 2.

Chlapci 8. a 9. tříd se zúčastnili turnaje
v basketbalu v Kladně. Toto kolo vyhráli
a postupují do krajského kola.

15. 2.

Žáci 5. roč. recitovali při „Vítání občánků“
v obřadní síni Městského úřadu Stochov.

16. 2.

Třídy 1. A,B navštívily Městskou knihovnu
Stochov. Zde se žáci seznámili s provozem
knihovny, uspořádáním knih a s možností
návštěvy a výpůjčky knih.

20. 2. – 24. 2. V tyto dny proběhly v okrese Kladno jarní
prázdniny.
Mgr. Hana Doušová
zástupkyně řed. školy

12. 2. – 18. 2. Žáci 7. roč. absolvovali lyžařský kurz v Albrechticích
v Jizerských horách.

MO ČČK STOCHOV
MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ
SPOLU S PARTNERY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA „POSEZENÍ S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ“
7. KVĚTNA 2017 OD 14,00 -18,00 HOD.
DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A K POSLECHU HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA HAPPY BAND
TOMBOLA VÍTÁNA
VSTUP 50,-KČ
MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ
PŘIPRAVUJE ZÁJEZD DO PLR 26. DUBNA 2017
A DO FARMAPARKU - SOBĚHRADY
PRO DĚTI S RODIČI, BABIČKY S VNOUČATY
27. KVĚTNA 2017
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
4/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 7. 4. 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.: 312 651 277 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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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Vzhledem k dobrému počasí již probíhají práce na 2 venkovních antukových kurtech
a na plážovém volejbalu. Předpokládaný termín spuštění plného provozu těchto hřišť je
naplánován od středy 5.4.2017. Otevírací doba bude stejná, a to každý den od 10.00 21.00 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.
Také nás čekají po zimě různé úpravy na dětských hřištích ve městě (čištění pískovišť, drobné opravy dětských herních prvků apod.).

Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí organizační složky

ŠACHY STOCHOV
V neděli 19.3. jsme sehráli 10. kolo regionální soutěže B v Odolené Vodě. Byli jsme smířeni s tím, že prohrajeme, a když mi zavolal hráč,
který hraje na třetí šachovnici, pan Červenka, že má chřipku a vysokou teplotu, bylo nám jasné, že to nemůže dobře dopadnout.
Nakonec bylo všechno úplně jinak. Snad během půl hodiny se podařilo dvěma hráčům, na čtvrté panu Zoulovi a na páté šachovnici panu
Koblicovi, vyhrát a vedli jsme dva nula. Na první šachovnici pan Pucholt prohrál, a na postu č.3 pan Tůma měl jasně vyhranou pozici, bohužel
v 57 tahu vyrobil těžko pochopitelnou hrubou chybu a bylo vyrovnáno dva : dva. Na druhé šachovnici pan Honzík zachránil remizou celkový
nerozhodný výsledek. Nakonec jsme byli spokojeni. Se ziskem 28/5 bodu se držíme stále na třetím místě. Na druhém místě jsou Zlonice,
které mají stejně jako my 28/5 bodu. Na místo první se vyhouplo družstvo Kolešovice C se 30 body a „Ty“ nás právě čekají v posledním
zápase, který sehrajeme 2. 4. doma, a tím se rozhodne naše konečné umístnění v soutěži.
Za šachový oddíl R. Tůma
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
STOLNÍ TENIS
V březnu se dohrály poslední zápasy základní části soutěže krajského přeboru II. třídy. Stochovské „A“ družstvo sehrálo 4 zápasy. I když dva z nich vyhrálo, skončilo na konečném osmém místě tabulky. To znamená, že bude muset hrát další barážové
zápasy o udržení v soutěži. Prvním soupeřem bude družstvo TTC Kladno. Barážové zápasy se hrají na dvě vítězná utkání, v případě nerozhodného výsledku rozhoduje třetí zápas.
11.3.2017 – Sokol Hředle – Stochov A 7:11 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 2/2, P. Fencl 1/3, J. Hudeček 1/3, čtyřhra 0/2).
12.3.2017 – Stochov A – TTC Kladno 10:8 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, Z. Janoušek 3/1, P. Karmazín 2/2, T. Velc 2/2, čtyřhra 1/1).
25.3.2017 – KST Rakovník D – Stochov A 12:6 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, Z. Janoušek 0/4, T. Velc 1/3, P. Fencl 1/3, čtyřhra 1/1).
26.3.2017 – Sokol Nižbor A – Stochov A 8:10 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, Z. Janoušek 2/2, T. Velc 2/2, P. Fencl 3/1, čtyřhra 1/1).

TABULKA
1.
TJ Sokol Hředle
22
55 18 1
3
2.
Sokol Nižbor "A"
22
43 14 1
7
3.
Sokol Lány "B"
22
43 14 1
7
4.
STC Slaný
22
38 12 2
8
5.
KST Rakovník "D"
22
34 10 4
8
6.
SK Viktorie Ořech
22
32 10 2
10
7.
TTC Slovan Kladno
22
31 10 1
11
8.
TJ Sokol Stochov Honice
22
29 8 5
9
9.
TTC Kladno "D"
22
25 7 4
11
10.
TJ Sokol Buštěhrad
22
23 7 2
13
11.
Sokol Rakovník
22
20 6 2
14
12.
TJ Sokol Unhošť
22
10 3 1
18
V dalších zápasech pokračovalo také stochovské béčko, které je zatím bez výhry, už má jistý sestup do nižší soutěže.
2.3.2017 – Viktorie Černuc – Stochov B 18:0 (body / prohry: J. Hudeček 0/4,T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 0/2).
10.3.2017 – Stochov B – Slatina a 5:13 (body / prohry: P. Karmazín 3/1, J. Hudeček 0/4, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 2/0).
17.3.2017 – Stochov B – Jemníky A 7:11 (body / prohry: P. Karmazín 3/1, J. Hudeček 2/2, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 2/2, čtyřhra 0/2).
J. Jedlička, starosta jednoty

Sokolský ples
Již předprodej vstupenek naznačil, že po loňském výpadku, se naše sokolovna opět zaplní.
Dobrá zábava s plným parketem, byla kreditem našeho sokolského plesu, který jsme za přispění
sponzorů uspořádali v sobotu 25. února. K dobré náladě nám hráli kluci V pantoflích, kterým touto
cestou ještě jednou děkujeme. Samozřejmě tombola patří ke každému plesu. Štěstí ve hře stálo při
každém a hravost našich hostů nám přispěla do naší pokladny, z které hradíme náklady spojené
s provozem sokolovny. Věříme, že všichni odcházeli s příjemně prožitým večerem, a to bylo smyslem uspořádání tohoto plesu.
Proto chceme touto cestou poděkovat
všem, kteří nám do tomboly přispěli:
Město Stochov, Prodejna COOP, Lékárna LEKIN, firma Nativel, Kadeřnictví – Věra
Šebová, Zemědělské družstvo Kačák, Prodejna El – doma, Cukrárna u Lidušky,
Potraviny – p. Uhlířová, Cukrárna Panenka v Tuchlovicích, Textil – p. Kuklová,
Hospoda u Kozy, Chovatelské potřeby – p. Morávková, Masáže – p.
Š a c h o v á ,
Masáže – p. Kraibichová, manželé
Syberovi, Libor Řeháček, Zdeněk
Zaspal ml, p. Křivánek – Paradigma, Libor Němeček, Ondra Zíka,
Jana Sobotková.
TJ Sokol Stochov Honice ještě jednou děkuje všem, kteří se letošního plesu zúčastnili a
těší se na setkání v následujícím roce.
Zdeněk Zaspal, místostarosta jednoty
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PROGRAM DK

NEZÁVISLÉ POLITICKÉ HNUTÍ
„PRO

ROZVOJ STOCHOVA“

pod záštitou STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH

PŘEJE VŠEM OBČANŮM MĚSTA
KRÁSNÉ VELIKONOCE A PŘÍJEMNÉ JARO

UKLIĎME ČESKO

KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ
SVÁTKY PŘEJE
MÍSTNÍ SDRUŽENÍ
OBČANSKÉ
DEMOKRATICKÉ STRANY
VE STOCHOVĚ

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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INZERCE
!!! STŘECHY!!!
VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364,
273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů.
Tel.: 603 109 219, 605 858 983
E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE

WÜSTENROT
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









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.



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

Tenisový klub Stochov, z.s.
hledá správce
tenisových dvorců
informace podá
Roman Klusák
tel.: 602 298 317.

So 8.00 - 11.00

Pekárna ZeMěDar
Nové Strašecí
Tradiční výroba domácího
kváskového chleba a
bezlepkového kváskového chleba
objednávky a informace:
Jana Vyskočilová 724226354
Boženka Hurtíková 728635040
www.pekarnazemedar.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 - 20 LET NA NÁMĚSTÍ STOCHOVSKÉM
Vážení občané města Stochov, vážení
návštěvníci města Stochov, vážení zákazníci,
Od 1. května 1997 jsou potraviny Alena
Uhlířová denně připraveny uspokojit vaše
potřeby v zásobování domácnosti s potravinami, nápoji, zeleninou a ovocem, denním tiskem, základním koloniálem a dalším sortimentem.
Za dlouhou dobu dvaceti let prošel obchod
mnoha změnami. Prvopočátkem bylo přebudování pronajatých prostor, tedy potravin a
nápojů. Jako první byly otevřeny nápoje a
zelenina a rychle následoval samoobslužný
o
b
c
h
o
d
.
V následujících letech proběhlo mnoho změn,
jak ve vybavení prodejen, tak ve výběru dodavatelů, které měly jediný cíl. Poskytnou vám,
zákazníkům, příjemný nákup, široký výběr
s o r t i m e n t u ,
k v a l i t n í
a
ochotnou obsluhu, pomoc při výběru, dárkovou službu a samozřejmě úsměv.

r o z m a n i t é

Při této, pro nás výjimečné, příležitosti bychom vám rádi poděkovali za přízeň, kterou naší prodejně projevujete.

z b o ž í ,

Jsme na webu:
www.stochov.cz

INFORMACE

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

