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zdarma
Nejdůležitější body:
 Z kanceláře starostky
 Z kanceláře
místostarosty
 Svatováclavské posvícení

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
V pondělí dne 4. září 2017 v 8,00 hod. začala škola. Největší zážitek měli určitě

prvňáčci, kterých letos bylo 45. Před školou pro ně bylo připraveno slavnostní
uvítání.
Školu navštívila starostka města Stochov, Mgr. Miloslava Becherová, místostarosta města, Ing. Roman Foršt a tajemník městského úřadu, Roman Klusák. Paní
starostka, spolu s panem ředitelem Mgr. Milanem Hampelem a paní zástupkyní
ředitele Mgr. Hanou Doušovou, přivítala všechny žáky v novém školním roce.
Pro prvňáčky byla připravena, tak jako každý rok, malá soutěž. Soutěž dopadla
úspěšně a nám nezbývá nic jiného, než novým žáčkům popřát hodně úspěchů.
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY

Vážení občané,
jelikož se tento výtisk našeho měsíčníku
dostane každému zdarma do schránky, dovolte mi, abych vás touto cestou poinformovala
o našich investičních akcích, které byly dokončeny, které běží a budou zahájeny.

Dokončeno - Rekonstrukce zahrady
I. MŠ
Byly dány nové herní prvky, vznikly nově herní a odpočinkové plochy
pro děti, které budou sloužit k rozvoji jejich dovedností , dále zde byla
provedena i rekonstrukce vodovodní přípojky.
Probíhá – Zateplování bloku 38 a 39, Mírové náměstí
Pokračují práce na zateplování těchto dvou bytových bloků,
nyní ze stran náměstí, součástí akce jsou i opravy havarijního
stavu teras.

Zahájeno bude:
1. Rekonstrukce vstupu do budovy MÚ
11. září 2017 budou zahájeny práce na rekonstrukci vstupu do budovy MÚ, vzniknou zde nové prostory pro kanceláře, kam bude přestěhována po rekonstrukci část administrativy, která slouží široké veřejnosti. Město se touto rekonstrukcí snaží přiblížit občanům a usnadnit
jim vyřizování jejich záležitostí.

2. Rekonstrukce výtahu
Následovat po té bude rekonstrukce výtahu v budově MÚ, s rekonstrukcí části hlavních elektrorozvodů. Tímto bych chtěla požádat občany o shovívavost a trpělivost, kdy dojde k určitému omezení provozu budovy Městského úřadu ve Stochově.

3. Výměna oken a zateplení budovy
V jarních měsících 2018 nakonec dojde k zahájení výměny oken a zateplení budovy MÚ.

4. Chodník blok 84, blok 69
V polovině měsíce září započne rekonstrukce chodníku pod blokem 84 , ul. U stadionu a následně bude zahájena rekonstrukce chodníku
pod bl. 69., ul. S.K. Neumanna.

5. Další investiční akce tohoto roku
Na přelomu měsíce září- října chceme zahájit Rekonstrukci chodníku v ulici Osvobození v městské části Honice- I. etapa a pokračování
Revitalizace návsi Čelechovice- II. etapa.
Do konce tohoto roku budeme pokračovat v zateplování bytových domů ve vlastnictví města, a to na blocích 100 a102, ul. U stadionu.
Závěrem mého výčtu informací bych chtěla všem popřát hezký zbytek léta a pozvat vás na Svatováclavské posvícení s bohatým programem.
Mgr. M. Becherová, starostka města
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
Platit nájemné spolu
s náklady za služby
patří mezi základní
povinnosti
nájemce
bytu. I přes tuto skutečnost je však v našem
městě řada osob, které
se této povinnosti
mnohdy vyhýbají, ba se dokonce tváří, jako by
se jich vůbec netýkala. Současná platná legislativa obecně stanoví, že nájemné se platí
měsíc předem, nejpozději však do pátého dne
v měsíci (případně do data dle domluvy stanovené oboustranně v nájemní smlouvě). Při
úhradě nájemného je třeba počítat s tím, že ve
skutečnosti je nájemné uhrazené až tehdy, kdy
peníze obdrží pronajímatel. Pokud tedy má
nájemce smluvně ujednán datum splatnosti na
každého osmnáctého v měsíci, znamená to, že
v tento den už musí mít pronajímatel peníze
připsané na svém účtu. Nelze tedy teprve osmnáctého zadat příkaz k úhradě.

Pokud není nájemné hrazeno včas, dostává se
dlužník do prodlení s plněním svých povinností.
Pronajímatel je následně oprávněn účtovat
nájemci úrok z prodlení. Při dlouhodobém neplacení nájemného hrozí nájemci výpověď
nájemní smlouvy. Neplacení nájemného je
důvodem k okamžité výpovědi nájemní
smlouvy, pokud nájemce nezaplatil nájem a
služby za dobu alespoň tří měsíců. Výpověď
nájmu, a tedy ukončení nájemní smlouvy, nelze
v žádném případě chápat tak, že se tím dluh na
nájemném maže. Skončí právo nájemce byt
užívat, ale dříve vzniklý dluh jste stále povinni
uhradit. Pokud se i nadále nájemce vyhýbá své
zákonné povinnosti úhrady nájemného a služeb, může se celá situace jen více zkomplikovat. Pronajímatel se u soudu může domáhat
svého nároku a celá dlužná částka se navýší
o náklady soudního řízení a následné exekuce.
Každý člověk se ve svém životě může dostat
do nepříjemných situací. Pokud nájemník ví, že
s vysokou pravděpodobností nebude schopen

uhradit nájem, je třeba neprodleně
kontaktovat Správu bytového fondu.
Zde jsme schopni každému slušnému
člověku vyjít vstříc a dohodnout si
individuální postup pro vyřešení dané
situace. Proto bych touto cestou chtěl
požádat všechny spoluobčany, kterých by se skutečnosti uvedené
v tomto článku mohly týkat, ať již
v současnosti nebo v budoucnosti,
neváhejte a kontaktujte Správu bytového fondu. Vyhnete se tak řadě problémů do budoucna.
Závěrem bych chtěl popřát dětem
nastupujícím do nového školního
roku, aby vykročily tou správnou nohou a všem přeji krásné prožití Svatováclavské posvícení.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
KČT Stochov v Chráněné
krajinné oblasti Český les
Je čtvrtek, 24. srpna, a 12 turistů KČT Stochov odjíždí na prodloužený víkend do Rybníků poblíž Domažlic, který se nachází přímo
v srdci CHKO Český les. Odtud budeme podnikat turistické výlety do okolí. V pátek ráno
jsme se společně vypravili krásnou krajinou
oblastí k pramenu řeky Radbúzy. Za horkého
počasí procházíme lesem k malé vesničce
Závist a dále pak k pramenu Radbúzy. Zde
chvíli odpočíváme a po ochutnání dobré studené vody ze studánky pokračujeme k Liščím
domkům. Po žluté turistické značce se dostáváme na křižovatku pod bývalé Korytany a po
silnici se vracíme zpět do Rybníků. Unaveni
ale spokojeni s trasou pochodu, která měřila
13 km.
Sobotu jsme věnovali návštěvě Domažlic a
jeho historickému centru, které je vyhlášenou
památkovou rezervací. Krásný výhled do
města a okolí je z věže gotického kostela
Narození P. Marie, která je vysoká 56 m a
dostanete se nahoru po 194 schodech. Odpoledne jsme odjeli do Klenčí pod Čerchovem.

Navštívili jsme pomník J.Š.Baara a muzeum
Baaruv dům. Příjemná starší paní uvaděčka
nás velmi zajímavě a pečlivě seznámila
s historií Klenčí a hlavně s postavou
J.Š.Baara. Při prohlídce muzea jsme našli i
jednu část věnovanou J.Š.Baarovi, který
v červenci roku 1895 byl určen za administrátora v kostele sv. Václava ve Stochově.
V tento den kázal u posvátného dubu Svatováclavského u příležitosti 8. výročí posvěcení
sochy sv. Václava.
Zde jsou také
fotografie fary a
kostela sv. Václava ve Stochově.
Další naše zastávka byla v Újezdu,
kde je od roku
1958 v Kozinově
statku otevřena
Pamětní síň Jana
Sladkého Koziny.
Expozice
je
po rekonstrukci
z a m ě ř e n

na historii chodské rebelie a na život
Chodů. Zhlédnout je možné dříve používané hospodářské nástroje, chodské
kroje, obyčeje a zvyky.
V neděli, při návratu na Stochov, jsme
ještě navštívili Horšovský Týn a zdejší
hrad a zámek. S dobrými pocity krásně
stráveného víkendu jsme se večer vrátili
domů.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
Článek 1
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
Článek 2
Místem konání voleb
a) ve volebním okrsku č. 1 je místnost v čp. 30 na nám. U dubu (muzeum - budova staré školy) pro voliče s trvalým pobytem v místní části
Honice (ulice J. Dundra, Osvobození, V. Ulmana, V. Stádníka, Polní, Za kampeličkou, Na drahách, Na Americe, Ve skaličkách, V srní,
U topolu, Honické náměstí), dále ve Stochově, ulice Osvobození, Vodárenská, Na dolíkách, B. Němcové, Dlážděná, Nová, Družstevní,
Lidická, Zahradní, U studánky, M. Majerové, M. Pujmanové, K. Lhotáka, J. Š. Baara, náměstí U dubu a části ulic Švermova (čp. 102, 107,
111, 348, 349, 350, 418, 428-432, 449, 487, 508, 509), J. A. Komenského (čp. 450, 466, 467) a J.Šípka (čp. 32),
b) POZOR ZMĚNA!!! ve volebním okrsku č. 2 je místnost v čp. 187 v ul. J. Šípka (Střední škola služeb a řemesel) pro voliče s trvalým
pobytem v sídlišti Stochov, ulice Ve dvojdomkách, Sokolovská, Pionýru a části ulic J. A. Komenského (čp. 210-213, 215,
217-219), Hornická (čp. 214, 227-229, 235-238), Švermova (čp. 220-222, 244-248), J. Šípka (čp. 187-197, 291-293),
c) POZOR ZMĚNA!!! ve volebním okrsku č. 3 je místnost v čp. 486 v ul. J. Šípka (malý sál) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti
Stochov, ulice 9. května, Zborovská, Dukelská, Mírové náměstí a části ulic Hornická (čp. 310-313, 315, 316), Švermova (čp. 274-276),
J. Šípka (čp. 320-322, 486),
d) ve volebním okrsku č. 4 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice
Školní a části ulic Hornická (čp. 329, 330, 338-343, 384 - 386), Švermova (čp. 331-334), J. Šípka (čp. 323-325, 371-373), U stadionu (čp.
344 -346, 374 -383, 490),
e) ve volebním okrsku č. 5 je místnost v čp. 387 v ul. J. Šípka (budova základní školy) pro voliče s trvalým pobytem v sídlišti Stochov, ulice
S. K. Neumanna a části ulic U stadionu (čp. 364 - 366) a J. Šípka (čp. 368-370, 387, 434, 435),
f) ve volebním okrsku č. 6 je místnost v čp. 43 v Nádražní ulici (železniční stanice Stochov) pro voliče s trvalým pobytem v odloučené
části obce Slovanka,
g) ve volebním okrsku č. 7 je místnost v čp. 87 v Čelechovicích (objekt multifunkčního centra) pro voliče s trvalým pobytem v místní části
Čelechovice.
Článek 3
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem hlasování hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. Na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Článek 4
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Článek 5
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební
komise.
Mgr. Miloslava Becherová
starostka města
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
9/2017 bylo vydáno ve Stochově dne 13. 9. 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“ 17. ZÁŘÍ 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
MO ČČK VE STOCHOVĚ POŘÁDAJÍ ZÁJEZD DO ZOO PRAHA 16. ZÁŘÍ 2017
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE U PANÍ BRADÁČOVÉ, U STADIONU 374, 273 03 STOCHOV
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
během prázdninových měsíců jsme, jako
obvykle, realizovali práce na tepelných zdrojích
a topném systému, abychom byli schopni zahájit a projet nadcházející topnou sezonu
2017/2018.
Důležitou informací je to, že díky aktuální
legislativní úpravě bude možno do prosince
2018 provozovat uhelnou kotelnu K353 za
stávajících emisních podmínek, což je pro
město Stochov důležité z pohledu existence
druhého zdroje tepla. A pro naši firmu je toto

důležité i z hlediska zaměstnanosti v dané
lokalitě.
Během měsíce srpna majitel objektu K353
zajistil provedení nezbytných prací servisního
charakteru a naše firma realizovala povinné
revizní prohlídky tak, aby zdroj mohl bez potíží
zahájit topnou sezonu.
Na plynové kotelně K1, kromě standardní
údržby a přípravy, proběhlo v letním období
čištění prostor rozvodny VN, které musí být
prováděno pouze za účasti osob s příslušným
oprávněním a je nezbytné pro chod kogenerač-

ní jednotky. Dále na tomto zdroji probíhají projekční práce zaměřené na
instalaci nového plynového kotle,
který by postupně nahradil nejstarší
kotel K1( Guillot 2150kW) instalovaný
již v roce 1996.
Závěrem lze konstatovat, že jsme
připraveni na novou topnou sezonu
a uděláme maximum pro její zdárný
a bezproblémový průběh.
Ladislav Foubík
ITES spol s r.o.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
PRVNÍ VÝZVY PODPORY PROJEKTŮ
JSOU PŘIPRAVENY PRO VYHLÁŠENÍ
NA PODZIM 2017
Místní akční skupina (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, z.s. je nezávislým společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy v území
města Stochov a obcí Lány, Tuchlovice,
Kamenné Žehrovice a Kačice. Je založena na
principech místního partnerství, jehož cílem je
podpora zvoleného území. Stejně jako dalších 180 místních akčních skupin v rámci
České republiky uplatňuje tzv. komunitně
vedený místní rozvoj, respektive metodu LEADER, která má za cíl přispět k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného území. Díky
tomu je MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie
i národních zdrojů v území.
Déle než 2 roky od založení MAS Svatováclavsko (24. 2. 2015) probíhal dlouhotrvající
a náročný proces schvalování nejprve standardizace (Osvědčení o standardizaci) MAS
a následně primárního dokumentu Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Den „D“ schválení
byl konečně završen 2. 6. 2017, kdy byly
vydány jednotlivé právní akty od řídících orgánů, tedy ministerstev, z jejichž finanční podpory bude možné realizovat projekty. Zatím
máme k dispozici cca. 30 mil. Kč, které se
budou rozdělovat v rámci výzev na projekty
v tzv. Opatřeních schválené ve zmíněné strategii. Výše finančních prostředků (alokace)
byla vypočítána podle velikosti území MAS

a počtu obyvatel v území žijících. V tomto
směru patříme mezi úplně nejmenší místní
akční skupiny v ČR. To ale neznamená, že
aktivitou a podporou kvalitních projektů zůstaneme na chvostu i v tomto ohledu. Naopak,
naší ambicí je realizovat smysluplné a efektivní projekty, které přispějí k rozvoji celého
území MAS.
Od podzimu 2017 tedy bude možné konečně vyhlásit první výzvy na podporu projektů
z těchto Operačních programů: Integrovaný
regionální operační program (IROP), Program
rozvoje venkova (PRV) a Zaměstnanost
(OPZ). V současné době probíhá jejich finální
příprava a schvalování řídícími orgány. Jako
první máme v plánu vyhlásit výzvy na podporu projektů z IROP, které se budou týkat modernizací škol v území, bezpečné dopravy
(výstavba místních komunikací) a nákupu
nové techniky pro hasičské stanice
(dobrovolné i profesionální). Další výzvy o
podporu vyhlásíme v rámci Operačního programu Zaměstnanost, kdy mnoho potencionálních žadatelů čeká na možnost podpory
projektů příměstských táborů. Zajímavé výzvy
pro uskutečnění projektů v rámci sociální
podpory v území budou i další výzvy z OPZ,
jako je například možnost využití asistentů
prevence kriminality nebo podpory některých
druhů sociálních služeb. Podnikatelé
v zemědělských činnostech a v cestovním
ruchu (ubytování, pohostinství) budou mít
možnost podpory od ledna 2018, kdy budou
výzvy z PRV vyhlášeny.
V rámci každé výzvy proběhnou semináře

pro žadatele, stejně jako možné konzultace v kanceláři MAS, která má sídlo v ulici
Jaroslava Šípka 486 ve Stochově
(naproti služebně Městské policie
Stochov). Konzultační hodiny a další
podrobnosti ke každé výzvě budou zveřejněny na webových stránkách MAS
a v dalších tiskovinách.
Místní akční skupina Svatováclavsko
jako nositel komunitního rozvoje v území
má také za cíl aktivně spolupracovat
s neziskovými organizacemi (sportovními
organizacemi, spolky a dalšími) sídlícími
a působícími v území. Jednou z forem
podpory
bylo
vyhlášení
grantu
„SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA“. Pro rok
2017 Valná hromada MAS schválila Výzvu MAS „Svatováclavská koruna“
s celkovou alokací ve výši 70 000 Kč.
O podporu v rámci grantu požádalo
11 spolků, mezi které byla alokace rozdělena. Jedná se o projekty, jako jsou příměstské tábory, dětské a mládežnické
sportovní turnaje, vybavení sportovního
klubu nebo například uspořádání kulturní
akce. Rádi bychom grant z vlastních
prostředků MAS vyhlásili i v roce 2018.
Podpořeny byly tyto spolky: Sokol Lány,
SK Kačice, SK Kamenné Žehrovice, TK
Stochov, Kamarádi Stochov, Volejbalový
klub Tuchlovice, Sokol Kačice, Naše
Lány, Spolek Čelechovice v Čechách,
AFK Tuchlovice a spolek ŽEHROVÁK.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
(Pokračování str. 6)

Stránka 6

NAŠE MĚSTO STOCHOV

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Podrobné informace o činnosti MAS, výzvách a popisu hodnocení projektů, vlastním
grantu Svatováclavská koruna, jednotlivých
orgánech, usnesení apod. jsou uvedeny na
webových stránkách www.svatovaclavsko.cz.
Pro účely informování veřejnosti bude
v nejbližší době zřízena facebooková stránka a

Operační program: Opatření

IROP 1: Infrastruktura pro vzdělávání a
pro předškolní výchovu

IROP 2: Bezpečná doprava (např. rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a
místních komunikací, přizpůsobených
osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace, včetně přechodů pro chodce
a míst pro přecházení.

pravidelně uveřejňovány články v obecních
tiskovinách.
Pojďme tedy společně rozvíjet území MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s.!
V následující tabulce je uveden plánovaný
harmonogram vyhlášení prvních výzev ještě

v roce 2017 (IROP, OPZ) a začátkem
roku 2018 (PRV).
Ing. Luboš Fleischmann
vedoucí zaměstnanec pro realizaci
SCLLD, projektový manažer

Oprávnění žadatelé
Předpokládaná alokace
(orientačně ve
Podporované aktivity
v první výzvě / Celková Předpokládané zkratce – poalokace podle SCLLD na vyhlášení výzvy drobně budou (příklady – konkrétní aktivity budou uvedeny
celé období (Kč)
oprávnění žadav rámci výzvy)
telé uvedeni
v rámci výzvy)

6 000 000 / 9 215 000

5 528 000 / 5 528 000

10, 11 / 2017

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení
odborných učeben za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na
Veřejný sektor,
trhu práce v klíčových kompetencích
školská zařízení
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

10, 11 / 2017

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků
podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikaVeřejný sektor
cí, přizpůsobených osobám s omezenou schop(obce)
ností pohybu a orientace, včetně přechodů pro
chodce a míst pro přecházení.

IROP 3: IZS: modernizace techniky a
prevence

2 000 000 / 3 685 000

10, 11 /2017

Veřejný sektor

Pořízení specializované techniky a věcných
prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem a s haváriemi spojenými s
únikem nebezpečných látek.

OPZ 1: Prevence kriminality a drogové
závislosti

1 200 000 / 2 400 000

10, 11 / 2017

Veřejný sektor
(obce)

Posílení činnosti v oblasti prevence kriminality
prostřednictvím asistenta prevence kriminality

OPZ 2: Inkluze a vzdělávání sociálních
skupin

1 700 000 / 2 530 000

10, 11 / 2017

Obce, NNO,
Smyslem je prostřednictvím zajištění vhodné
poskytovatelé nabídky aktivit a preventivních opatření zamezit
sociálních služeb, rozvoji podmínek pro sociální vyloučení a jeho
školy
vzniku u osob v cílové skupině.
Obce, NNO, Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti
poskytovatelé v době školních prázdnin např. formou příměstsociálních služeb, ských táborů nebo zajištění doprovodu dětí na
školy
kroužky apod.

OPZ 3: Prorodinná opatření

1 800 000 / 3 800 000

10, 11 / 2017

PRV 1 (Fiche 1): Investice do zemědělských podniků

2 400 000 / 3 066 000

1 / 2018

Podnikatelé v
zemědělství

Podpora je určena pro investice podniků
v zemědělských činnostech.

1 / 2018

Podnikatelské
subjekty (FO a
PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech,
zemědělci

Podpora je určena pro investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností.

PRV 2 (Fiche 2): Podnikání
v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu

1 550 000 / 2 044 000
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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
V případě zájmu nás prosím kontaktujte
na tel. číslo: 602 331 359 nebo na e-mail
ts-stochov@seznam.cz. Ceny jsou uvedeny
vč. DPH 21% .
Od 1. 4. 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.
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.

OSTATNÍ SLUŽBY SPOLEČNOSTI 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 kilometry,
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! Od 1. 9. 2017 se vracíme k
naší původní pracovní době.
Od 1. 9. 2017 je
otevřeno v těchto
časech:
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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LETNÍ TÁBOR PARŤÁCI
Za piráty z Kladna na letní dětský tábor
PA(R)ŤÁCI
Letní prázdniny jsou období dovolených, které
každý z nás tráví různě, ale vždy tak, aby si
odpočinul a nabral nové síly. Ale jsou i tací, kteří
si vezmou dovolenou, kopýtka si nevyhodí, ale
naopak aktivně pracují. Že to nedává smysl?
Vysvětlením jsou letní dětské tábory. Jedním

z nejoblíbenějších je tábor PA(R)ŤÁCI, který
probíhá v rekreačním středisku Želivka nedaleko Humpolce.
V průběhu čtrnácti srpnových dnů se úročí
práce pořadatelského týmu nadšených a zapálených lidí z Kladenska. Náročná příprava
táborového programu začíná již na podzim.
Alfou a omegou úspěšného, tedy pro děti

zajímavého tábora, je atraktivní, bohatý
a především akční program. Pro letošní
rok byla na návrh dětí zvolena celotáborová hra v duchu Pirátů z Karibiku. Pečlivé rozpracování do jednotlivých dnů
obsahuje rozličné sportovní, dovednostní, intelektuální a kreativní aktivity.
Po příjezdu do areálu tábora se děti
i dospělí, díky již doma vyrobeným kostýmům, proměnili v opravdické piráty
a pirátky. Rodiče velmi oceňují, že
o svých dětech mají každý den aktuální
informace. Na www.tabor-partaci.cz
najdou komentáře k dění v táboře, fotky
a videa.
„Velmi si vážím práce všech vedoucích pro jejich zápal a nadšení,
se kterým se velmi svědomitě starají o
děti a skvělou táborovou náladu. Celý
tým dospělých tak činí bez nároků na
odměnu. Tou jim je spokojenost dětí i
jejich rodičů“, říká hlavní vedoucí tábora
Mgr. Petr Paták.
Táborové webové stránky:
www.tabor-partaci.cz

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Sportovní hala
Ve sportovní hale proběhla další plánovaná
investice, která se tentokrát týkala bowlingu.
Rada města odsouhlasila v rámci návrhu vedoucího SAMS pořízení
nových zásobníků bowlingových koulí. Dosavadní stroje byly již zastaralé a poruchové.
Nyní se můžete těšit na nový design a vylepšenou technologii nově nainstalovaných zásobníků. Na konci srpna proběhlo ve sportovní hale florbalové soustředění Black Angels Praha. Oddíl navázal na minulý rok a opět
oslovil náš sportovní areál k uspořádání týdenního soustředění. Ubytování a stravu zajistila Střední škola služeb a řemesel Stochově.

Budova TJ Baník Stochov
Postupné investice
město směřuje i do
budovy TJ Baník
Stochov. V I. patře
zmiňované budovy je
dlouhodobě
volný
nebytový
prostor,
který potřebuje částečně zrekonstruovat.
Důležitou
součástí
bylo dozdění stěn k osazení nových plastových oken a výměně radiátorů ve zmiňovaném objektu. Nezbytnou věcí, která se
musela také udělat, byla oprava střešní izolace, kde za nepříznivého počasí zatékalo do přízemí budovy. Nebytový prostor
bychom rádi do budoucna opět pronajímali.
Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky SAMS
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Strážníci v rámci preventivní akce kontrolovali pejskaře, zda dodržují pravidla vydaná
obecně závaznou vyhláškou města Stochov, a
mají své čtyřnohé svěřence zajištěné vodítkem.
Dále strážníci u oslovených pejskařů zjišťovali,
mají-li svého psa řádně přihlášeného.
Po ukončení všech úkonů dostal každý
z pejskařů igelitové sáčky na exkrementy.
Muž ze Stochova, vedený v databázi hledaných osob Policií ČR, byl dopaden díky všímavosti strážníka MP Stochov. Ve svém osobním
volnu strážník MP Stochov zaregistroval muže,
který odpovídá popisu hledané osoby Policií
ČR. Hledaný muž si vůbec nelámal hlavu
s nějakým skrýváním a klidně se oddával chutným soustům hamburgeru v kladenském
McDonaldu.
Strážník kontaktoval operačního důstojníka
Policie ČR a předal mu veškeré informace o
pohybu hledané osoby. Netrvalo dlouho a hlíd-

ka Policie ČR navigovaná strážníkem hledanou osobu zadržela.

Prázdninové události
Hlídka MP Stochov v součinnosti s hlídkou
OOP ČR Stochov prováděla kontrolní činnost
zaměřenou na dodržování veřejného pořádku
v ulicích města Stochov. Během této kontrolní
akce byl zastaven řidič osobního vozidla, který
byl podezřelý z přestupkového jednání.
Jelikož řidič při komunikaci s hlídkou měl
zmatečné chování, byl u řidiče proveden test
na přítomnost drog, který měl pozitivní výsledek. Celou událost si k řešení převzala OOP
ČR Stochov.
Hlídka MP Stochov prováděla kontrolní činnost v lokalitě Honice, kde zaregistrovala řidiče, který svou jízdou ohrozil ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích.
Hlídka okamžitě řidiče osobního vozidla
zastavila a provedla u něj dechovou zkoušku
na přítomnost alkoholu, která byla
negativní.

Řidič v seniorském věku strážníkům
sdělil, že mu obvodní lékař před měsícem zakázal jezdit vozidlem a odebral
mu doklad o zdravotní způsobilosti.
Celou událost si k řešení převzala
hlídka OOP ČR Stochov.
Hlídka MP Stochov byla požádána
hlídkou OOP ČR Stochov o součinnost
při pátrání po muži, který se vloupal do
rodinného domu v lokalitě Honice.
Operativním využití všech informací
získaných od občanů a informací získaných z kamerového systému města
Stochov, byl ve velmi krátkém časovém úseku pachatel dopaden.
Rychlým dopadením byl pachatel
natolik překvapen, že nestihl hlídkám
klást sebemenší odpor a samotné
zadržení proběhlo velmi hladce. Celou
událost si k řešení převzala hlídka
OOP ČR Stochov.

Přehled řešených přestupků MP Stochov za období letních prázdnin 2017
Krádež
Porušení obec. záv. vyhlášky a nař. obce

1
20

Dopravní přestupek

36

Porušení veř. pořádku

11

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Jana Kožichová
Děkuji paní starostce Mgr. M. Becherové a MÚ Stochov za přání k mým
narozeninám.
Věra Neužilová

VZPOMÍNKA

Děkuji Městskému úřadu Stochov, paní starostce Mgr. M. Becherové a paní
Janě Suprunové za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám. Dále děkuji
MO ČČK Stochov, paní Bradáčové a paní Janě Petrové za vřelé blahopřání
a květiny k mým narozeninám. Také děkuji MO Svazu tělesně postižených,
z.s. za blahopřání.
Vlasta Benáková
Děkuji MěÚ Stochov a paní starostce Mgr. M. Becherové za blahopřání k
mým narozeninám.
Věra Esztergásová
Blahopřání a dárek k mému životnímu výročí velmi potěšilo. Paní Mgr. Miloslavě Becherové a MÚ Stochov srdečné díky.
Květa Kolínková
Děkuji za přání k mému jubileu paní starostce Mgr. M. Becherové a MÚ
Stochově.
Anna Benešová
Děkuji paní starostce a MěÚ Stochov za přání k mým narozeninám.
Blažena Křížková
(Veškeré další poděkování budou uveřejněny v dalším čísle NMS. Děkujeme)
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50. LET MĚSTEM
Jestliže jsme v roce 2016 slavili 700 od prvního písemného záznamu o
Stochově, nyní o pouhý rok později můžeme připomenout další významné výročí. Sice to nebude na stovky let, nicméně jde o událost, která
hlavně v minulosti měla pro sídelní celky obrovský význam.
14. září 1967 Středočeský krajský národní výbor podle zákona o ná-

rodních výborech svým usnesením zřídil ve Stochově městský národní
výbor (poslanci a občané byli s tímto rozhodnutím seznámeni na plenárním zasedání MěNV dne 26. září), což se v podstatě rovnalo dřívějšímu
povýšení na město. Zatímco v minulosti panovník nebo šlechtický majitel
vydal většinou honosnou zakládací listinu, která obsahovala tu více, tu
méně významných privilegií, zajišťujících městu (nebo také městečku) do
budoucna především hospodářský rozvoj, v době před padesáti lety se
jednalo o administrativní úkon, spojený zpravidla s překročením určité
hranice v počtu obyvatel, přičemž se ovšem přihlíželo k občanské vybavenosti budoucího města a také k tomu, jakými službami pro své obyvatele (případně i pro obyvatele okolních obcí) město disponovalo. Zhruba
o dvacet let později se obce se sídlem městského národního výboru
stávaly většinou obcemi střediskového významu a po roce 1989 jim byl
v zákoně o obcích automaticky přiznán statut města.
Zhruba tři roky před ukončením státní bytové výstavby ve Stochově tak
bylo korunováno úspěchem několikaleté snažení tehdejších funkcionářů
místního národního výboru Vácclava Rubeše a Jiřího Slavíka, kteří mají
nesporně největší zásluhu na tom, že Stochov, už tehdy po okresním
městě a po Slaném třetí největší sídlo okresu, získal statut města, když
se počet jeho obyvatel tehdy pohyboval kolem šesti tisíc.
Tím byl v podstatě de iure završen proces přeměny původně zemědělských vesnic Stochova a Honic na moderní městské sídlo, přeměny,
která započala v roce 1949 výstavbou sídliště na Slovance, pokračovala
v roce 1951 výstavbou rodinných domků v tzv. malém sídlišti a na přelomu 60. a 70. let 20. století skončila výstavbou posledních bytových domů
v sídlišti III, jak bylo tehdy označováno. Konečnou podobu pak vtiskla

sídlišti počátkem 70. let
20. století výstavba Domu
sdruženého občanského
vybavení, v němž je dnes
radnice a dům kultury.
Zatímco v minulosti bylo
povýšení na město spojeno i s udělením městského znaku, tentokrát tomu
sice tak nebylo, nicméně
takřka náhodně Stochov
svůj první znak (či snad
odznak?) získalo.
Právě v roce 1967 pořádal krajský deník Svoboda zimní soutěž s vyobrazeními buď oficiálních historických
znaků nebo se tam objevila různá symbolika vztahující se k té či
oné obci. Vyobrazení vztahující se ke Stochovu, lze ale docela
těžko blasonovat (popsat), protože porušuje hned celou řadu
heraldických zásad. Můžeme celé vyobrazení považovat za štít
s vykrojeným pravým horním rohem nebo také za vlastní štít
považovat pouze vyobrazení se stylizovanou kresbou budovy
v zelené hlavě štítu a se zlatými hornickými kladívky a hornickým kahanem ve zbytku štítu a to, co je po pravé straně štítu,
považovat za jakýsi doplněk. Vyobrazení nebudeme hodnotit
z heraldického hlediska, zastavme se jen u vlastní symboliky a
poté u jeho faktickém užívání.
Pokud jde o budovu, lze s jistotou tvrdit, že předlohou byl
autorovi (kterého neznáme) buď blok 45 nebo 46 a to v obou
případech při pohledu ze Smetanových sadů. Nikde jinde
v sídlišti podobnou stavbu nenajdeme. Pokud jde o kladívka a
kahanec, je asi zbytečné poukazovat na zřejmý vztah
k hornictví, čtenář by to zcela určitě rozpoznal sám. Záhadou je
onen přídavek na pravé straně zasahující až pod patu štítu.
Tehdy jsem ještě kronikářem nebyl, materiály o městu jsem
nesbíral, ale sadu kompletní sadu barevných vyobrazení ze
soutěže jsem tehdy někde sehnal. A ve Svobodě pak vycházely
k jednotlivým znakům nebo vyobrazením články. Ten o Stochově měl název „Jak se bota do znaku dostala“ (nebo nějak tak
podobně, momentálně jej nemám k dispozici) a autor článku
vyobrazení v onom zmíněném pruhu považoval za klas a to pod
ním za botu, která má symbolizovat nedávno otevřenou provozovnu Sázavanu. To bylo docela zábavné, jak se dá také vyložit
pomalu abstraktní projev výtvarníka. Je ale spíš pravdě podobné, že v pruhu je zobrazen obilný klas a to, co považoval autor
článku za botu, je jen naznačením stonku a stuhy.
Ačkoliv, jak jsem poznamenal, nesplňovalo vyobrazení heraldické požadavky na znak kladené, a co je ještě důležitější, toto
vyobrazení nebylo plenárním zasedáním MěNV nikdy za městský znak přijato (tehdy byla tato pravomoc zákonem svěřena
plénu NV), vyobrazení se jako znak města fakticky užívalo dokonce i na tiskopisech národního výboru úřední povahy. A to až
do června 1978, kdy byl konečně plénem NV přijat i oficiálně
městský znak nový (a také pěkně nepodařený, toho se město
zbavilo až v roce 1997, kdy nám byl předsedou poslanecké
sněmovny parlamentu Milošem Zemanem udělen současný
znak). Ale to už je kapitola jiná a i o ní jsem už kdysi na stránkách našeho časopisu psal.
Karel Beran, kronikář
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z. s.
Tenisový klub Stochov, po zkušenostech z let předchozích, uspořádal
opětovně „TENISOVÝ KEMP” v zahraničí, tentokráte v novém místě,
přímořském letovisku LIGNANU SABBIADORO.

Na tenisových kurtech bylo i v létě rušno. Tenisový klub
Stochov, z.s. uspořádal o prázdninách dva celostátní turnaje
žactva.

Celostátní turnaj MLADŠÍIHO ŽACTVA – TECNIFIBRE CUP
Ve dnech 29. – 30.července 2017 uspořádal Tenisový klub
Stochov, z.s. celostátní turnaj mladšího žactva. K prezentaci se
dostavilo 13 chlapců a 18 dívek. K vidění byla zajímavá utkání
plná snahy o co nejlepší výsledky. Z domácích hráčů se dařilo
Jakubovi Mitsovi, který porazil v prvním kole kladenského Jana
Dlouhého 6:0, 6:1, a Adéle Novotné, která v prvním kole zvítězila
nad Barbarou Dihelovou z SK Tenis Kladno 6:2, 6:2.
Výsledky – chlapci: semifinále – David Dvořák /SK Aritma Praha/
- Jakub Sedláček /LTC Rakovník/ 6:2, 6:0, Daniel Vlček /TK Lány/ - Filip Růžek /LTC Litvínov/, finále: David Dvořák – Daniel
Vlček 6:2, 6:1.
Čtyřhra – finále: Daniel Vlček, Oliver Sanders /TK Sparta Praha/
– Filip Růžek, Daniel Andrijčuk /SK HAMR Praha/ 6:0, 7:5.
Dívky – semifinále: Klára Lakomá /LTC Slovan Kladno/ - Tereza
Holubová /TK Louny/ 7:6, 6:2, Julie Rosolová /Lokomotiva Zdice/
- Zuzana Dvořáková /SK Aritma Praha/ 6:2, scr. finále: Klára
Lakomá – Julie Rosolová 6:1, 6:0.
Ve dnech 7. – 15. 7. 2017 jsme v italském letovisku Lignano, našli Čtyřhra – finále: Juliana Bitterová /TK Ruzyně Praha/, Zuzana
odpovídající podmínky, jak pro trénink, tak pro relaxaci a volný čas tráve- Dvořáková – Kateřina Bušková /Tenis Libochovice/, Klára Lakoný přímo u moře. Ubytování bylo zajištěno v příjemných apartmánech má 7:5, 7:5.
v blízkosti relaxačního bazénu. Po sportovní stránce o nás bylo postará- Ceny vítězů předal prezident klubu Roman Klusák.
Celostátní turnaj STARŠÍCH ŽÁKŮ – TECNIFIBRE CUP
no na tenisových kurtech Sportovního centra Tennismo, kde jsme měli
O
víkendu 5. a 6. srpna 2017 probíhal na tenisových dvorcích
také možnost sledovat tenisová klání právě probíhajícího WIMBLEDOve
Stochově
celostátní turnaj starších žáků. K prezentaci se doNU.
stavilo
15
chlapců.
Za krásného letního počasí byla vidět velmi
V rámci programu jednotlivých dní byla převážná část zaměřena na
kvalitní
utkání.
tenis, ale každý den jsme našli čas na odpoledním koupání v moři, příVýsledky – semifinále: Tadeáš Sýkora /SPORT EDEN Beroun/ padně v nedalekém bazénu.
Z celkového pohledu a ohlasů všech 16 účastníků, je možné hodnotit Václav Němeček /TK Benátky nad Jizerou/ 1:6, 6:3, 6:3, Tomáš
Kafka /SK Tenis Kladno/ - Tomáš Stauch /LTC Modřany 2005/
6:3, 6:2, finále: Tadeáš Sýkora – Tomáš Kafka 6:3, 6:4. čtyřhra –
finále: Tadeáš Sýkora, Adam Sembdner /SK Tenis Kladno/ Adam Burian, Václav Němeček /oba TK Benátky nad Jizerou/
6:4, 6:4.
Ceny vítězům předal jednatel klubu Karel Klusák.

tento tenisový kemp za velice vydařený a můžeme konstatovat, že byla
navázána spolupráce mezi jednotlivými tenisovými kluby, kdy plánujeme
pořádání i v roce 2018.
Poděkování za finanční podporu tenisového kempu patří Městu Stochov a v neposlední řadě Tenisovému klubu Stochov.
Karel Klusák, Roman Klusák, Michal Ulman a Petr Paták – vedoucí tenisového kempu
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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

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

E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

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

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.

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE
n a d vo u sm ě n n ý p ro vo z, n ástu p m ožn ý ih ned
Pracovní zařazení DĚLNICE/OPERÁTORKA
Požadavky:
- základní vzdělání/SO bez maturity
- manuální zručnost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilita
Pracovní náplň:
- ruční montážní práce
- práce u vstřikolisů – vkládání komponentů
Nabízíme:
Práci v přátelském prostředí, zázemí stabilní společnosti, solidní pracovní ohodnocení,
smlouva na HPP. Benefity - 13.plat, stravenky, příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění.
Zájemci hlaste se na telefonním čísle 312 818 024, 312 651 005,
e-mail: b.blazkova@nativel.cz,
nebo osobně v kanceláři společnosti na personálním oddělení.

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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GALERIE 90LETÝCH
Dne 31. 8. 2017 oslavila 95. narozeniny paní
Julie Kutzendörferová, viz foto vlevo. 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
(viz foto vpravo - Květoslava Kolínková, 95. narozeniny, blahopřání bylo již uveřejněno v minulém čísle)

Jsme na webu:
www.stochov.cz

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
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Stochov
J. Šípka 486,
273 03, Stochov
Telefon:
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stochov@stochov.cz
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stochov
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