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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY

1) INVESTICE
Ač nastala doba letních prázdnin,
a s tím související čas dovolených, my
nezahálíme a naše město stále vylepšujeme, resp. měníme k lepšímu.
V plném proudu jsou práce na rekonstrukci zahrady I. MŠ, kde se již instalují
nové herní prvky pro děti, a také probíhají úpravy povrchů
ploch u objektu I. MŠ a terénní úpravy.
Dále pokračují práce na zateplování bytových domů na
náměstí, na zadní části bl. 39 byl proveden nátěr fasády,
a také probíhají práce na úpravě teras.

2) VANDALISMUS VE STOCHOVĚ
Vážení spoluobčané,
prosím vás, tímto, o součinnost a pomoc. V letních měsících nám v našem městě vzrostl vandalismus. Snažíme se
na jedné straně Stochov zkrášlovat a vylepšovat, a na druhé
straně ,,NĚKDO“ stále naše úsilí maří, a to ve všech částech
našeho města, viz
foto.
Kdyby jste něco
zaznamenali, volejte, prosím, bud´ na
MP, PČR nebo MÚ
Stochov. Kamerové
systémy nám sice
pomáhají, ale nejsou
nainstalovány všude.
Děkuji.
Mgr. M. Becherová,
starostka města

PODĚKOVÁNÍ
Město Stochov tímto velice děkuje strážníkovi Lukáši Rubešovi a oddělení Policie ČR Stochov, za objasnění trestného
činu - chycení pachatele, který se vloupal do rodinných domů
v lokalitě Honice a 61 RD, a to díky zapojení a využití kamerového systému.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, z. s.
ČINNOST MÍSTNÍ ORGANIZACE
V letošním roce 2017 pořádáme pro naše
členy opět zajímavé akce, které jsou zaměřeny
jak za poznáním krás naší vlasti, tak pro utužení kondice, získání nových přátel a oproštění
se od domácího stereotypu. Pro rok 2017 jsme
připravili dva poznávací zájezdy a dva týdenní
rekondiční pobyty. V současné době máme
před sebou ještě polovinu akcí. V květnu se
naši členové zúčastnili rekondičního pobytu v
Janských Lázních v hotelu Astoria. Rekondiční
pobyty jsou zaměřeny na rehabilitační péči
formou cvičení, kondičních procházek, masáží,
přednášek lektorů v oblasti zdravotní a sociální
péče a jako doplňková činnost jsou pořádány
výlety do okolí. Při tomto pobytu jsme navštívili
ZOO ve Dvoře Králové, Černou horu a Pec
pod Sněžkou. V červnu byl uspořádán zážitkový výlet do Hornického skanzenu
v Příbrami a návštěva Svaté Hory. Na Dole
Anna si zahráli účastníci trochu na horníky,
protože si nasadili hornické helmy a projeli se
důlním vláčkem. Na Svaté Hoře nám byl nabídnut oběd přímo v refektáři kláštera, což je

neobvyklé a snad jednou v životě byla možnost
v takových prostorách obědvat. Po prohlídce
ambit a kaplí s průvodkyní byl výlet ukončen
a následovala pouze cesta domů.
Výlety i rekondiční pobyty jsou hodnoceny
účastníky kladně a splňují svůj účel. A co nás
ještě čeká? V srpnu pojedeme na týdenní
rekondiční pobyt do Zdíkova, hotel Bohemia. V
září pak na jednodenní výlet do Ratibořic. Na
tento výlet se přihlásil zpočátku velký počet
zájemců, proto jsme zajistili výlet ve dvou termínech, a to 14. a 19. září. Postupem času se
zdá, že se počet zájemců z různých důvodů
sníží. Proto nabízíme volnou kapacitu i nečlenům naší organizace, kteří se mohou ještě
přihlásit na tel. č. 723 720 197 a za stejnou
cenu jako člen, tj. 350,-Kč na osobu na dopravu se mohou výletu zúčastnit. Kromě výše
uvedených akcí se naši členové zapojují do
kroužků, jako je kondiční cvičení, turistika a
ruční práce v tzv. Babincích. Kroužky mají v
letních měsících volno, pokračujeme opět po
prázdninách. Touto cestou je třeba poděkovat
za vstřícnost a finanční příspěvek Městskému

úřadu Stochov, bez čehož bychom
nemohli naši činnost a pořádání akcí
provozovat.
Všem našim příznivcům přejeme
hezké léto bez zdravotních problémů.
Za MO STP Stochov
Ludmila Dvořáková

SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH
Dětský den Červená stráň – Mšec
27. 5. 2017
V letošním roce jsme se rozhodli, že dětský den oslavíme pochodem do Mšece
a tam strávíme společně s dětmi noc
v chatkách v kempu Červená stráň.
Sraz všech zúčastněných byl před místní
hospůdkou u Dity v odpoledních hodinách.
Abychom se nemuseli trmácet ve velmi teplém počasí s těžkými batohy a spacáky,

požádali jsme J. Vosyku o odvoz a vyrazili
pouze s malým baťůžkem se svačinou.
Cestu jsme zvládli zhruba za dvě hodinky.
Děti po prozkoumání chatek a rychlém ubytování plně využívaly všech možností, co jen
Červená stráň nabízí. Nejmenší děti si hrály
na pískovišti a trampolíně, ty větší využily
krásné hřiště, kde hrály fotbal, badminton,
košíkovou i ping-pong. K večeru jsme se
všichni dobře a pořádně nadlábli a děti jako
bonus dostaly zmrzlinový pohár. Po takovém
náročném odpoledni
děti brzy usnuly
a bavili se již jen
dospělí.
Po ranní hygieně
a velkolepé snídani
jsme se vydali směrem k domovu. Opět
nám pěkně svítilo
sluníčko.
Celé akce se zúčastnilo zhruba 20
dětí a 25 dospělých.

Svatojánská veselice
24. 6. 2017
Dne 24. 6. 2017 se rozezněla Čelechovicemi hudba, a to díky pravidelné
akci Svatojánská veselice.
Svatojánská veselice je taneční zábava, kde nám hraje živá kapela.
V letošním roce jsme pozvali novou
kapelu Duo Renata & Pavel. Zábava se
koná pod širým nebem. Vzhledem k již
menší účasti na této akci – oproti staročeským májům – se tančilo pod terasou
místní hospůdky u Dity.
Přímo na terase bylo zajištěno míchání báječných koktejlů J. Slavíkem
a grilování výborných klobás J. Štáfkem.
Celý večer se nesl v příjemné atmosféře, a kdo se chtěl bavit, ten se bavil.
Svatojánská veselice se řadí mezi
pravidelné akce pořádané spolkem
Čelechovice v Čechách a všichni jsou
na ní srdečně vítáni.
Celý spolek Čelechovice v Čechách
vám přeje příjemný zbytek prázdnin.
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Od 1. 4. 2017 začal 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.

Počínaje dnem 1. 4. 2017 byla 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.

SLUŽBY TECHNICKÝCH SLUŽEB
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 kilo-

metry, které k vám ujedeme (18 Kč/ km vč.
DPH)
Dovoz stavebního materiálu, drti apod.:
Stavíte a potřebujete pomoci se stavebním
materiálem? Touží vaše dítka po novém písku
do pískoviště nebo potřebujete písek i na jiné
účely? Chcete si okolo bazénu nasypat kamínky
a podtrhnout tak jeho krásu? Nabízíme vám
dovoz stavebního materiálu, dále pak drti, písku,
kačírku a kameniv. Pokud máte o tuto službu
zájem, neváhejte nás kontaktovat.
Sekání zahrady, prořezy stromů:
Potřebujete posekat vaší zahradu a nemáte
dostatek času a techniky? Přerůstají vám větve
stromů, kam nemají, a chcete je prořezat? Pokud potřebujete posekat váš pozemek, rádi se
toho ujmeme. Zahradu vám posekáme, shrabeme a trávu odvezeme.
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.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
S radostí oznamujeme, že se nám podařilo vyjednat dovoz květin PŘÍMO ze samotného Holandska. Květiny budou přiváženy několikrát
týdně a budou 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.
POZOR! Měníme PRÁZDNINOVOU
pracovní dobu.
Od 1.7.2017 DO 31. 8. 2017 je otevřeno v těchto časech:
PO – PÁ:
9,30-12,00h
12,30h – 16,00h
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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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z. s.
Celostátní turnaj DOROSTU
Hned první červencový víkend uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. celostátní turnaj dorostu.
K prezentaci se dostavilo 23 hráčů. Výkony
jednotlivých hráčů byly na velmi kvalitní úrovni.
Z domácích se dařilo Radovanu Kožušníkovi,
který v prvním kole po velké tenisové bitvě přehrál Dominika Pidrmana /Sokol Smíchov I./ 3:6,
6:3 6:4 a prohrál ve čtvrtfinále s Markem Havlíčkem /Severočeská tenisová o.s./ . Z výsledků –
semifinále: David Král /Sportclub Řevnice, z.s./ Tadeáš Sýkora /SPORT EDEN Beroun./ 6:1,
6:2, Kryštof Žák /Tenisová škola Lucie Hradecké, z.s./ - Mark Havlíček /Severočeská tenisová
o.s./ 6:1, 6:1, finále: Kryštof Žák – David Král
6:2, 6:3.
Čtyřhra – finále: David Král, Kryštof Žák –
Mark Havlíček, Matěj Laibl /TK Jirkov/ 6:3, 6:2.
V Tenisovém klubu Stochov se dohrávala
v měsíci červnu mistrovská soutěž družstev
všech věkových kategorií. Jednotlivým družstvům se vedlo se střídavými úspěchy.
„A“ družstvo dospělých se v sestavě Roman

Žák, Radek Dlouhý, Tomáš Velc ml., Michal
Paták, Jaroslav Franc, Beáta Albertová,
Michaela Kyrych, Sabina Rubešová se
v konečné tabulce se 3 výhrami a 4 porážkami umístilo na 5.místě Krajské soutěže
II. třídy.
„B“ družstvo dospělých nastupovalo
v Krajské soutěži III. třídy v sestavě Roman
Klusák, Karel Klusák, Marek Lhotský, Martin
Kunkela, Ondřej Zíka, Sabina Rubešová,
Jaroslava Klusáková a Iveta Bartůšková.
Družstvo s jediným vítězstvím skončilo na
7.místě, což znamená sestup do Krajské
soutěže IV. třídy.
„C“ družstvo dospělých v Krajské soutěži
IV. třídy bez jediného vítězství skončilo na
posledním 7.místě. Družstvo nastupovalo
v sestavě Petr Paták, Vladislav Jurgovski,
Ondřej Zíka, Michal Ulman, Jakub Dvořák,
Tomáš Klusák, Richard Kos, Andrea Patočková, Iveta Bartůšková.
Družstvo dorostu v sestavě Radovan Kožušník, Richard Kos, Daniel Brokl, Matěj Zíka, Tobiáš Jurgovski, Natálie Levá, Róza
Bennett, Denisa Jelínková s jednou výhrou

Zleva: vítěz Kryštof Žák /Tenisová škola Lucie Hradecké o.s./,
prezident klubu Roman Klusák
a poražený finalista David Král /Sportclub Řevnice, z.s./

skončilo v konečném hodnocení na 6.
místě Krajské soutěže III. třídy.
Družstvo staršího žactva se 2 výhrami a 6 porážkami skončilo
v konečné tabulce na 7. místě. Družstvo nastupovalo v sestavě Mikoláš
Zíka, Matěj Zíka, Tobiáš Jurgovski,
Jakub Klusák, Jakub Mits, Laura
Bicanová a Natálie Šípková.
Družstvo mladšího žactva se umístilo v konečném pořadí na velmi slušném 3. místě se 4 vítězstvími a 2
porážkami. Družstvo nastupovalo
k utkáním v sestavě Jakub Klusák,
Tomáš Starý, Ondřej Müller, David
Pergl, Jakub Mits, Šimon Halfar,
Adéla Novotná a Lucie Pavlíčková.
Družstvo babytenisu skončilo
v konečné tabulce přes 2 výhry a 5
porážek na 7.místě. K utkáním družstvo nastupovalo v sestavě Lukáš
Klusák, Petr Kříž, Alžběta Dvořáková
a Sára Šafářová.
Roman Klusák
prezident TK Stochov

Zleva: vítězný pár Kryštof Žák, David Král, prezident klubu
Roman Klusák a poražení finalisté Mark Havlíček a Matěj Laibl
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TJ BANÍK STOCHOV
Dne 30.6.2017 byla ukončena sezóna pro
mládežnická mužstva TJ Baník Stochov, z.s.
III. ročníkem fotbalové olympiády. Olympijského boje se zúčastnila mužstva mladší a nejmladší přípravky, mladších žáků a dorostu. Disciplíny obsahovaly převážně fotbalové dovednosti a jako zpestření všichni zúčastnění odběhli náročný biatlon i se střelbou. I v tomto
ročníku jsme si mohli opět dovolit pořídit hodnotné ceny, jelikož jsme obdrželi dotaci
z Protidrogové prevence, vypsané městem
Stochov. Zajímavé ceny jsme obdrželi od fi.
STROM – Praha. O pitný režim pro děti se
postaral sponzorským darem pan Karmazín,

který zapůjčil výčepní zařízení a limonádu,
kterou si děti mohly samy natočit. Pro uskutečnění biatlonu děkujeme řediteli, ZŠ Stochov
Mgr. Hampelovi za bezplatné sportovní vybavení. Po ukončení sportovních disciplín a
vyhlášení výsledků jsme využili beach kurt na
plážový fotbal a nohejbalový kurt, který využili
hráči všech mládežnických kategorií.
Celé sportovní odpoledne si také užili rodiče
našich fotbalistů. Po sportovním klání si děti
mohly opéct buřty a na závěr nechyběla malá
grilovačka. Za pomoc také patří poděkování
TS Stochov a všem zúčastněným trenérům.
Nadále hledáme nové fotbalové talenty

ročníků 2002 – 2006. Informace pro
případný
zájem
na
www.banikstochov.cz,
případné
dotazy můžete zasílat na
banik.stochov@seznam.cz
Na prvním místě se umístili: Z. Netolická - mini přípravka, A. Vašíř - ml.
přípravka, D. Bobek - ml. žáci, R.
Vorbach - dorost. Na druhém místě se
umístili: D. Vindemanová - mini přípravka, F. Švorc - ml. přípravka, L.
Korpa - ml. žáci, M. Čorňak - dorost.
Na třetím místě se umístili: B. Vašířová
- mini přípravka, J. Procházka - ml.
přípravka, M. Pacik - ml. žáci, M. Hricko - dorost.
Štětina František
předseda TJ Baník Stochov

foto: V. Štětinová – seznámení s disciplínami
foto: V. Štětinová – předávání cen

Český rozhlas Region
přivezl do Stochova známé zpěváky
Mírové náměstí ve Stochově ožilo ve čtvrtek 13. července
koncertem hudebních hvězd a bohatým doprovodným programem. Do města ho přivezl tým Českého rozhlasu Region.
„Stochov je jedním ze sedmi středočeských měst, které
v průběhu prázdnin navštívil s Regionem na cestách,“ přiblížila
akci na Mírovém náměstí ve Stochově moderátorka Regionu
Iveta Chlumská.
„Na všechny návštěvníky čekaly dvě hodiny nabité hudebními
vystoupeními a zajímavým doprovodným programem,“ dodala
průvodkyně celým odpolednem.
Program na Mírovém náměstí začal v 16 hodin a vystoupili
v něm oblíbení zpěváci Marcel Zmožek, Klára Kolomazníková
a František Kasl. Od 17 hodin se navíc návštěvníci mohli zapojit
i do živého vysílání Českého rozhlasu Region a poslat někomu
vzkaz v Písničkách od srdce.
Po celé odpoledne byl připraven bohatý doprovodný program
i soutěže o lákavé ceny, pro děti skákací hrad a řada dalších
atrakcí.
Redakce NMS

foto: V. Štětinová – zahájení III. ročníku fot. olympiády
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Sportovní hala
Během plánované letní odstávky sportovní haly od 10.7.
– 23.7.2017 jsme se věnovali
především opravám v objektu.
Hlavním cílem bylo zprovoznění vzduchotechniky (bowling,
squash, velká hala atd.) po
celé hale ve spolupráci s odbornou firmou. Po odborné
prohlídce byla vzduchotechnika uvedena do provozu, nyní ještě čekáme
na kompletní servis, abychom vzduchotechniku mohli využívat v plném
provozu.
Další věcí, kterou jsme se
zabývali, byla dlouhodobá
vlhkost v dámských a pánských šatnách v přízemí
budovy. V důsledku tohoto
problému byla provedena
sonda, aby byl zjištěn stav
budovy a příčina tohoto
problému. Po odbagrování
zadní stěny z venčí bylo zjištěno, že se jedná o špatnou izolaci, kterou je
nutné odstranit a následně udělat novou. Vzhledem k tomu, že zdivo

zvenku budovy i uvnitř stále není suché, musíme jej nechat
nějakou dobu odkryté. Po vyschnutí bude odborná firma pokračovat v úpravách.
Na konci měsíce byl opět znovu vyhlášen záměr k pronájmu
nebytového prostoru – občerstvení ve sportovní hale. V těchto
prostorech bylo vymalováno pro budoucího případného zájemce. Součástí je i posezení před hlavním barem, kde byly natřeny
barové židle, vymalována zdiva apod.
Posledním důležitým bodem, který se stihl dokončit, byla kontrola osvětlení na squashových kurtech a ve velké hale. Došlo
k výměně poškozené elektroniky osvětlení, výbojek a trubic.
Práce elektrikářům zabrala 2 dny a byla zajištěna pomocí zdvihací plošiny. Plošina byla využita i k výměně stropních desek ve
velké hale.
Vyhlášení záměru na pronájem prostoru
Znovu vyhlašujeme záměr na pronájem nebytového prostoru občerstvení ve Sportovní hale města Stochova. Jedná se o
provozní místnosti nutné k občerstvení, včetně části vestibulu –
posezení pro návštěvníky občerstvení ve sportovní hale, přípravny, skladu, umývárny a šatny. Podmínky k pronájmu tohoto
prostoru jsou nově stanoveny. Více informací na stránkách
www.stochov.cz (aktuality) nebo www.sportstochov.cz
(novinky).
Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky SAMS

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu a Svazu tělesně postižených za milé
dárky a přání k mým narozeninám.
Helena Podaná
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání k narozeninám.
Jana Vašíčková
Chtěl bych poděkovat PČR ve Stochově za rychlé a úspěšné
vyřízení trestné činnosti spáchané 24.7.2017 v obci Kačice, a to
odcizení kola ze zabezpečeného domu, které bylo za dva dny nalezeno.
R. Křížek
Děkuji za přání a dárky městskému úřadu a paní starostce
Mgr. M. Becherové.
Naďa Hrabáková

GALERIE 90LETÝCH
Dne 23. 7. 2017 oslavila 95. narozeniny paní Květoslava Kolínková a ve stejný den oslavil 90. narozeniny pan Václav Somol. K těmto
významným životním jubileím jim popřály starostka města,
Mgr. Miloslava Becherová, paní Marie Zelenková a Jana Suprunová,
Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

Výzva Policie ČR
Vážení občané,
Policie ČR provádí šetření k případu posprejování autobusu, autobusových zastávek a dalších objektů ve Stochově. K poškození majetku
došlo dne 20.7. 2017 mezi 00.00 hod. až 04.00 hod. Místa napadení jsou nám. U Dubu (autobus, autobusové zastávky), ul. Lidická
(pomalováno 6 garážových vrat), ul. Osvobození (el. rozvaděč, autobusová zastávka), Stochov část Slovanka (autobusové zastávky včetně
příslušenství a dopravní značka), ul. Pionýrů (vchod do domu a el. rozvaděč u čp. 224), ul. J. Šípka před místní Střední školou (žlutý kontejner na plast).
Žádáme občany Stochova o spolupráci, pokud mohou podat jakékoliv informace, aby se osobně obrátili na služebnu Policie ČR OO Stochov, případně telefonicky na tel. 974873573 nebo na l. 158. Informace lze též sdělit Městské polici Stochov nebo zaměstnancům Městského úřadu Stochov.
Policie dále hledá tři mladíky ve věku odhadem 16 až 20 let, kteří se dne 20.7. 2017 kolem 01.00 hod. pohybovali na skateboardech v městě
Stochov a mohli by mít informace k případu poškozování majetku.
Za poskytnutí informací Policie ČR děkuje.
npor. Mgr. Robert Filip, vedoucí PČR OO 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

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

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.

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)

Stránka 9

NAŠE MĚSTO STOCHOV

INZERCE

Jsme na webu:
www.stochov.cz

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
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