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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Vážení voliči, vážení občané !
Sociální demokracie vám velice děkuje za vaše hlasy, které jste nám dali opět v letošních komunálních volbách
(23.57 %). Již třetí volební období si udržujeme stálý počet mandátů ve Stochově - 5. Osobně jsem chtěla poděkovat za
vyjádřenou přízeň a podporu, neboť jsem se umístila hned na 2. místě - s počtem 596 hlasů. Velice si toho vážím a ráda
budu pro město i vás pracovat.

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Milí rodiče,
od konce října 2018 bude v prostorách budovy čp. 486 pro vaše děti otevřená ordinace praktického lékaře a dorost. V případě dotazů
můžete již nyní kontaktovat pana doktora na e-mailové adrese: volf@fnkv.cz.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města

SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 2018
Otevření multifunkčního
hřiště ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov

Pohled na Mírové náměstí

Otevření
„Pasáže“

Proslov p. starostky u Svatováclavského dubu

Otevření muzea
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Ve dnech 5. – 6. října proběhly také v našem městě komunální volby do místního zastupitelstva. Letošní volební účast ve Stochově dosáhla hodnoty 41,12 % voličů (v roce 2014 činila 37,39 %). Tento trend považuji za velice příznivý a doufám, že nadále tato hodnota poroste i v dalších letech. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat
všem občanům, kteří našli cestu do volebních místností a vyjádřili svůj názor. Hnutí PRO ROZVOJ STOCHOVA
kandidující pod záštitou STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH s číslem 4 získalo celkem 25,56 % hlasů (v roce 2014
jsme získali 21,65 %). Celkem v městském zastupitelstvu získáváme 6 mandátů. Osobně bych chtěl velmi poděkovat za podporu,
které se mi dostalo ziskem nejvyššího počtu hlasů ze všech kandidátů. Tato podpora je velmi zavazující a velice si jí vážím. Budu
-li pokračovat v práci pro naše město (na základě volebních vyjednávání) zůstávají moje dveře otevřené pro všechny občany
města bez rozdílu stranické či názorové příslušnosti. Jménem hnutí PRO ROZVOJ STOCHOVA ještě jednou děkujeme za podporu.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov

PODĚKOVÁNÍ
S myšlenkou stochovského muzea si pohrával už v době, kdy jsem byla
malá holka. Na každou moji otázku, ať se týkala čehokoliv, měl vždycky vyčerpávající odpověď. Při častém povídání a vyprávění s námi dětmi měla jeho
myšlenka už tehdy jasný obraz. O historii, a nejen té stochovské, má dost
slušný přehled. Mamka tvrdí, že při státní zkoušce z dějepisu byla úspěšná
právě díky jeho nekonečným znalostem. K historii měl vždycky blízko. Už jen
fakt, že se ujal stochovské kroniky, tomu nasvědčuje. A to není rodilý Stochovák! Rodiče se přestěhovali na Stochov z Teplic, když byl malý kluk. Ani
vlastně nevím, kde se vlastně jeho láska k historii vzala…, musím se ho zeptat.
Znal na Stochově spoustu starousedlíků, často je navštěvoval. Dali mu
ochotně nahlédnout pod pokličku jejich životů a půd. Tam nacházel dle jeho
slov úplné poklady, které pečlivě schraňoval. I odtud tedy spoustu dochovaných předmětů doličných a informací. Tenkrát jsem pro jeho zapálení neměla
ani za mák pochopení. Pamatuju se na jeho psací stůl. Velký, starý, poctivý,
dřevěný stůl, který trůnil v obýváku napravo od okna. Vždycky jsem měla
pocit, že tam má neskutečný čurbes. Občas jsem měla tendenci mu na něm

uklidit. Nebyl rád. Stůl býval uklizený tehdy, když maloval
erby. Mimochodem, heraldika je dodnes jeho velkou vášní. To se mi vždycky moc líbilo. Milovala jsem vůni anilinových barviček. A ty úžasné odstíny oproti mým vodovkám!
Vědomí, že barvy byly jedovaté, mě fascinovalo. Dneska
vím, že to dramatizoval, protože nechtěl, abych s nimi
malovala. Ale stejně jsem neodolala a vyzkoušela je…,
promiň. Ale vraťme se k muzeu… Při sobotní prohlídce
jsem měla pocit, že jsem doma, v našem starém obýváku
a chtěla jsem všem návštěvníkům říct, že ty věci znám
a jestli vědí, kdes k nim přišel. Bylo by to ode mne pošetilé…Až jako mnohem starší jsem dokázala ocenit tvoji
celoživotní snahu a píli, tvoji myšlenku stochovského
muzea.
Doufám, že se muzeum bude rozrůstat o další prostory
a přibudou v něm další poklady, které jsi během života
posbíral a získal. Děkujeme, tati…
Klára Dandová

Vážení spoluobčané,
dne 27. 10. 2018 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.
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DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ
Středočeský kraj (zřizovatel našeho Domova) připravil projekt na vznik kontaktních míst pro seniory a osoby se zdravotním postižením
s názvem „POSEZ – pomoc seniorům a zdravotně postiženým“. Název je utvořen zkratkou ze slov „Pomoc“, “Seniorům a „Zdravotně postiženým“. Cílem projektu je provozování bezbariérového kontaktního místa právě pro seniory a zdravotně postižené, včetně lidí s chronickým
zdravotním onemocněním např. roztroušenou sklerózou, poruchami autistického spektra, smyslová postižení aj.)
Posláním kontaktního místa je poskytnout těmto lidem pomoc a podporu v různých nepříznivých událostech, účast na aktivitách, rehabilitačních činnostech, možnost odpočinku pečující rodiny, zamezení společenskému vyloučení, poradenství v sociální i zdravotní oblasti, prevence v oblasti ohrožení sociálně patologickými jevy. Obce mají zákonnou povinnost tento typ služeb a související aktivity poskytovat
občanům.
Projekt je financován vícezdrojově – 1. Krajský úřad Středočeského kraje
2. Obce
Na našem projektu se podílí Krajský úřad Středočeského kraje ze 60% a město Nové Strašecí ze 40 %. Protože je podíl Středočeského
kraje vysoký, nárok na využívání Kontaktního místa v Domově seniorů mají i občané všech obcí v přilehlém okolí (Stochov, Rynholec,
Kačice, Tuchlovice, Lužná, Čelechovice a další….).

Co POSEZ nabízí?
K dispozici jsou 2 příjemné společenské místnosti pro možnosti společného i samostatného:
- prožití volného času
- zajištění specifických potřeb člověka (každý člověk má jiné potřeby, zájmy, stýskání, osamění…)
- přátelského setkání
- kondičního cvičení
- kulturního vyžití (zpívání, hře na hudební nástroje
– kytara, piano, klávesy, malování i jiného lidového
tvoření)
- besedám, koncertům, vzdělávání.
Dále jsou k dispozici 2 internetová posezení, kde je možnost využívat počítač s internetem v případě, že ho nevlastníte).
Kafeterie - možnost kávy, čaje, jiného nápoje nebo sušenek či upečených moučníků a bezbariérové WC.
Pro oblast poradenství je k dispozici ve stanovené době vždy:
- kvalifikovaný sociální pracovník
- všeobecná sestra
- kondiční rehabilitační pracovnice a masérka
V určitých dnech je možnost návštěvy:
- pedikérky
- kadeřnice a holičky
K dispozici máme osobní automobil k dopravě do Domova, případně na aktivizační činnosti, masáže, cvičení. Ten, kdo nemá
možnost se sám dopravit, zdarma ho z domova přivezeme i odvezeme.
Nabídka další pomoci a podpory
1. Poradenství v oblasti:

sociálních služeb

sociální péče

sociálního zabezpečení

péče o nemocného v domácím prostředí

péče o nemocného s různými formami a stupni demence

ošetřovatelské péče

dostupném právním poradenství
2. Aktivizace a atraktivní aktivizační činnosti podporující životní pohodu

účast na velkých společenských akcích v Domově (ples, otevírání a zavírání řeky Berounky, kempování u řeky Berounky, posvícenské
grilování, Superstar aj.)

účast na společenských posezeních při kávě

účast při pravidelných hrách – Bingo, stolní hry, paměťové hry aj.

účast při tvoření keramických výrobků, které si můžete odnést s sebou domů

účast na zajímavých besedách
3. Činnost dobrovolníků
4. Doprovodné činnosti
5. Setkávání vrstevníků
6. Besedy se zaměřením na pomoc v obtížných životních situacích

A jak je možno se do Domova na Kontaktní místo dostat?
Kontaktní osoby jsou: Miluše Jůnová tel. 607562197, Hana Brožová tel. 724236057, Adéla Belušová tel. 724236057
Miluše Jůnová, ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí
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DŮM KULTURY STOCHOV

ZUŠ STOCHOV
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CENA MĚSTA
Pondělí, 24. září, se neslo ve slavnostním duchu.
V obřadní síni Městského úřadu Stochov byly poprvé
předávány Ceny města. Cena města je ocenění významným osobnostem města, které se nějakým způsobem
zasloužily o rozvoj Stochova. V letošním roce byly navrženi a oceněni tři muži – pan Václav Jakš, pan František
Kratina a pan Miroslav Krejčí in memoriam.
Pan Václav Jakš byl oceněn za kulturní přínos ve městě. Především pak za vedení kroniky Čelechovic mezi léty
1960 a 1975. Návrh na ocenění podala paní Bohuslava
Chytrá a spolek Čelechovice v Čechách. Pan František
Kratina byl oceněn za přínos občanské společnosti města. Podílel se na výstavbě stochovského sídliště, domků
na Slovance, byl dlouholetým ředitelem technických služeb, dodnes je oddaným sokolem. Mnozí z občanů ho
znají jako sportovce, fotografa či jako modeláře létajících
modelů letadel. Návrh na ocenění podal pan Roman Klusák. Pan Miroslav Krejčí byl oceněn in memoriam. Cena města mu byla udělena
v uznání za práci v oblasti sportu, zejména pak za dlouholetou a obětavou činnost věnovanou sportovní a tělesné výchově mládeže. Cenu
za něj převzala manželka paní Antonie Krejčová. Návrh na ocenění podal pan Roman Klusák se souhlasem Miroslava Krejčího ml.
Cenu města ve formě skleněné plakety a pamětního listu předávali
oceněným paní starostka Miloslava Becherová a pan místostarosta
Roman Foršt. Slavnostní večer, vedle zastupitelů, sledovali i rodinní
příslušníci oceněných, zástupci spolků a široká veřejnost.
Večerem provázel kouzelný zpěv paní Nadi Chrobákové. Slavnostní
večer byl zakončen českou státní hymnou. Poté již následovalo neformální setkání všech oceněných s ostatními návštěvníky.
Návrh na udělení ceny města mohou podat členové zastupitelstva
města, členové rady města, výborů a komisí, dále také občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení. Návrh se zdůvodněním je nutno doručit do podatelny Městského úřadu ve Stochově
do 30. dubna. Následně jsou návrhy projednány Sportovní a kulturní
komisí. O udělení Ceny města rozhoduje na svém zasedání Zastupitelstvo města Stochov. Pravidla včetně potřebných formulářů naleznete na www.stochov.cz.
Ing. Sylva Filipová

KAMARÁDI STOCHOV
Pohádkový les 2018
V sobotu 8. září se již po patnácté konala akce Spolku Kamarádi s názvem Pohádkový les, která je určena nejen dětem, ale i dospělým,
kteří se nebojí bavit. Již od rána celé akci přálo nádherné letní počasí. Celkem tak sluníčko přilákalo 514 lidí, z nichž bylo 274 dětí. Cesta
za pohádkovými postavami začínala na Mírovém náměstí ve Stochově a vedla přes nedaleký Konopaský les a končila u Bikers Baru Vodárna. Po trase na návštěvníky čekalo 13 stanovišť s rozličnými úkoly, a za jejichž splnění obdržely děti razítko do svého vandrpasu. Děti tak
mohly potkat například postavy z filmu Příšerky s.r.o., loupežníky, indiány nebo třeba Alenku z říše divů. Ti, kteří si s sebou nevzali svačinu,
se mohli přibližně v půli cesty občerstvit na nesoutěžním stanovišti u Sněhurky. V cíli na děti čekal asi nejznámější sněhulák na světě, Olaf,
z filmu Frozen. Zde také děti obdržely, po předložení vandrpasu plného razítek, sladkou odměnu a taktéž hlasovací žetony, aby mohly vybrat
nejlepší stanoviště. Tím se v tomto prvním hlasovacím ročníku stal bezkonkurenčně Shrek, Oslík a Fiona. Dle reakcí zúčastněných se letošní
ročník všem velmi líbil a všichni si jej opravdu užili. Na závěr bych ještě chtěl za organizátorky poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se, jako
pohádkové postavy, na letošním ročníku podíleli.
Jiří Ruml
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, S.R.O.
OBLÍBENÉ SLUŽBY TECHNICKÝCH
SLUŽEB STOCHOV, S.R.O.!
!!! BEZKONKURENČNÍ CENA PLOŠINY
V OKRESE KLADNO !!!
Vážení občané vesnic, vesniček, velkých i malých měst.
Technické služby
Stochov, s.r.o. vám
z n o v u n ab í ze j í
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!
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
Odvoz odpadu multikárou:
Potřebujete pomoct odvézt váš odpad a
bikramová vana je pro vás zbytečně veliká? Nabízíme vám odvoz odpadu multikárou. Naši pracovníci vám pomohou odpad
naložit, v areálu Technických služeb Stochov, s.r.o. odpad vyloží a dále je zlikvidován. Cena této služby je 300 Kč vč. DPH.
Nutno připočítat kilometry, které k vám
ujedeme (18 Kč/ km vč. DPH).
Pronájem bikramových van:
Potřebujete vyklidit své
byty, sklepy, domy?
Potřebujete se zbavit
harampádí dříve, než se
z něj nervově zhroutíte?
Bouráte kůlnu nebo dílnu?
Chystáte se rekultivovat svou zahradu?
Ceny za pronájem bikramových van:
Bikram. vana 2m³ - 500 Kč vč. DPH / 1 den
Bikram. vana 4m³ - 700 Kč vč. DPH / 1 den
Bikram. vana 6m³ -1 000 Kč vč. DPH/1 den
Doprava – 24 Kč vč. DPH/ 1 km
K ceně pronájmu a dopravy je nutno připočítat poplatek za uložení odpadu

(skládkovné) dle platného ceníku Ekologie,
s.r.o.
V případě zájmu o tyto služby, nás kontaktuje na tel. čísle 602 331 359, dále pak na e
-mail: ts-stochov@seznam.cz
Od 1. 4. 2018 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
7,00h 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.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Během měsíce října 2018
zahajujeme prodej dušičkových hrnkových květin a dušičkových věnců. Už nyní
přijímáme objednávky na
dušičky. Můžete si u nás vybrat ze širokého
sortimentu věnců jak hotových, tak vyráběných na míru a zároveň zde můžete objednat
libovolnou vazbu z čerstvých řezaných květin.
Dušičky – česká tradice a její význam
Na den 1.11. připadá svátek Všech svatých a
den na to Památka všech zemřelých- dušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí na své
zemřelé příbuzné a přátele. V tyto dny všichni přicházeli na hřbitovy, kde očistili okolí
hrobu, kde pokládali věnce, květiny a zapálili
svíčku, aby se pak v tichu pomodlili za spásu
duší. Modlitba živých prý pomáhala dušičkám
očistit jejich hříchy.
Na den svátku Všech
svatých se peklo
pečivo – housky ve
tvaru hnátů, polože-

ných křížem, kterým se říkalo ,,kosti svatých“. Na druhý den se místy peklo pečivo,
kterému se říkalo ,,dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem a plněné povidly nebo mákem, a tím bývali obdarování žebráci a chudí lidé, postávající u
kostela či hřbitova.
OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ:
PO – PÁ: 8,00-12,00h
12,30h – 17,00h
SOBOTA: 8,00h – 11,00h
NEDĚLE: ZAVŘENO
Každý den pro vás vážeme z čerstvých
květin a pokud si z naší nabídky již uvázaných květin nevyberete, rádi vám připravíme vazbu dle vašeho přání. Můžete si
u nás objednat i vazby na svatbu, pohřeb,
promoci či jinou událost.
CO NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ NABÍZÍ:
Čerstvé řezané květiny
Čerstvé hrnkové květiny
Květinové aranžmá
Dárkové vazby
Svatební vazby
Smuteční vazby
Doplňkový sortiment ke květinám ( hnojiva,
zeminy, postřiky apod.)
Květináče, truhlíky, podmisky a obaly ke
květinám
Poradenství
Dárkové zboží
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 Technické služby Stochov,
s.r.o. poskytují. Na těchto stránkách 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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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
v závěru září 2018, tradičně před vaším Svatováclavským posvícením byla zahájena ve Stochově topná sezona 2018/2019.
Tentokrát, poprvé po dlouhých letech, není zahájena dodávka tepla z obou kotelen, ale pouze z plynové kotelny PK1. Důvodem je pokračující výstavba kotelny na biomasu v prostorách bývalé uhelné kotelny K353. Po dokončení tohoto zdroje v závěru roku 2018 přejdeme opět na
systém dodávky ze dvou zdrojů, ale s tím rozdílem, že výroba tepla na kotelně K353 bude splňovat nejvyšší ekologické standardy. Jakmile
bude v kotelně osazen nový kotel na biomasu, tak v některém z dalších příspěvků připojím i fotodokumentaci a pochopitelně uvažujeme
i o prezentaci nového zdroje formou např. „Dne otevřených dveří“.
Na plynové kotelně byla těsně před zahájením topné sezony provedena kompletní revize spalinových cest (kontrola kominíka) a jelikož
všechny ostatní předpoklady byly splněny, tak nic nebrání zahájení nové topné sezony.
Závěrem vás chci požádat abyste, pokud zjistíte nějaký nedostatek, nebo problém v dodávce tepla, kontaktovali neprodleně náš dispečink
ve Stochově – 312 651 395, a tím nám umožnili rychlou reakci a odstranění problému. Děkuji za spolupráci.
Za ITES spol. s r.o.
Ladislav Foubík, ved. provozu Stochov

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za blahopřání k mým narozeninám.

Děkuji městskému úřadu a paní starostce za přání k narozeninám.

Anežka Petrová
Václav Pancner

Děkuji paní starostce a městskému úřadu za přání k mým narozeninám.
Růžena Kopecká
Děkuji za gratulaci k mým narozeninám.

Eva Rumlová

Děkujeme Městskému úřadu Stochov - paní Mgr. Miloslavě Becherové za milé
blahopřání k naším narozeninám.
Vlasta a Jiří Benákovi
Děkuji paní starostce Mgr. Becherové, panu tajemníkovi panu Klusákovi a místostarostovi Ing. Forštovi a celému zastupitelstvu za udělení ceny města ke Dni české
státnosti.
František Kratina
Děkuji Městu Stochov a všem zastupitelům za udělení ceny města ke Dni české státnosti.
Václav Jakš
Děkuji městskému úřadu a Svazu tělesně postiženým za přání a dárek k mým narozeninám.
Božena Bláhová

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
VE STOCHOVĚ
SPOLU S PARTNERY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA „POSEZENÍ
S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ“ 14. ŘÍJNA 2018 OD 14,00 -18,00 HOD.
DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A K POSLECHU HRAJE PAVEL BĚLOUŠEK
TOMBOLA VÍTÁNA
VSTUP 50,-KČ
MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽEVE
STOCHOVĚ PŘIPRAVUJE ZÁJEZD DO PLR 24. ŘÍJNA 2018

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci říjnu 2018 oslavili 90. narozeniny paní Věra Jílková a pan Karel Pelc,
viz foto. K těmto významným životním
jubileím jim byly popřát starostka města,
Mgr. Miloslava Becherová a Jana
Suprunová, Komise pro mládež a seniory. (Výše jmenovaní souhlasí se zveřejněním jména a příjmení v měsíčníku Naše
město Stochov).
Ještě jednou gratulujeme a přejeme
do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

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

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

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. Staré průkazy se průběžně vyměňují za nové s platností
12/2018.
Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

J. Kindl
312/658202
606/823732

M. Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail: bekivo@volny.cz

Zajišťujeme tyto práce:
Mechanické práce:
výměna oleje + filtry, oprava motorů,
rovnání hlavy motoru, diagnostika,
zvyšování výkonu motoru - X - Tuning,
oprava autoelektriky,
oprava startéru, alternátoru

Klempířské práce:
oprava karoserie včetně laku, plnění
klimatizace, čistění ozonem,
příprava + zajištění STK, mytí +čištění
interiéru vozu, prodej náhradních
dílů + AKU baterie, zajištění pneuservisu
+ uskladnění pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)
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TENISOVÝ KLUB z.s.
Tenisový klub Stochov, z.s. ve dnech
27. – 31.srpna 2018 uspořádal již pravidelný
„Příměstský tenisový kemp 2018“ na domácích stochovských tenisových dvorcích.
Příměstského tenisového kempu se zúčastnilo 13
dětí (7 chlapců a 6 dívek) ve věku od 8 do 13 let.
Za velmi krásného počasí, jsme kemp zaměřili na
aktivní tenisový trénink pro zdokonalení hráčských
dovedností. Ve středu 29. srpna jsme vyjeli na celodenní cyklovýlet do nedaleké Žiliny, kdy jsme s dětmi
ujeli celých 32 km po vyznačených cyklostezkách.
Ve čtvrtek 30. srpna jsme autobusem vyrazili
do Aquaparku v Berouně, který všem zúčastněným
velmi zpříjemnil teplé dny, které v tomto období panovaly. Páteční podvečer jsme ještě navštívili stochovskou sportovní halu, kde si děti změřily síly v bowlingu.
Samozřejmě na závěr týdenního pobytu nechyběl závěrečný
turnaj, kdy se bojovalo ve dvou kategoriích.
Ve skupině nad 10 let zvítězil Jakub Mits před Jakubem Klusákem, Lukášem Klusákem, Adamem Kohoutem, Janem Kohoutem, Adélou Novotnou a Annou Ulmanovou.
Ve skupině do 10 let zvítězila Sára Šafářová před Janem Koubou, Emou Šafářovou, Adélou Ulmanovou, Patrikem Jedličkou
a Adrianou Krejzarovou.
Z celkové pohledu je možné hodnotit tento 4. příměstský tenisový kemp jako úspěšný a věříme, že budeme v tomto trendu pokračovat i v dalších letech.
Poděkování za podporu této akce patří Městu Stochov.

TENIS NA STOCHOVĚ

Celostátní turnaj mladšího žactva – TECNIFIBRE CUP
Na konci prázdnin 1. – 3.9.2018 uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. celostátní turnaj mladšího žactva. K prezentaci se dostavilo 20
chlapců a 12 dívek. Z domácích hráčů se dařilo Jakubu Mitsovi, který hrál obě finále. Bohužel ani v jednom neuspěl. I tak je to velký
úspěch.
Z výsledků: dvouhra chlapci – semifinále: Jakub Mist /TK Stochov/ - Marek Přistoupil (1) / SK Tenis Kladno/ 6/1, 6/0, Vladislav Buchanevyč /SK Aritma Praha/ - Michal Petráš /Open Tennis Club/ 2/6, 6/0, 1/0, finále: Vladislav Buchanevyč – Jakub Mits 6/2, 6/3. Čtyřhra chlapci
– finále: Mark Přistoupil, Martin Klokov /oba SK Tenis Kladno/ - Jakub Mits, Daniel Strnad /LTC Slovan Kladno/ 3/6, 6/4, 1/0.
Dvouhra dívky - semifinále: Julie Rosolová /Lokomotiva Zdice/ - Stela Reitmaierová /Open Tennis Club/ 6/4, 7/5, Tereza Brožková /Open
Tennis Club/ - Nathálie Nováková /LTC Beroun/ 6/1, 6/1, finále: Tereza Brožková – Julie Rosolová 6/1, 6/0.
Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.

Zleva vítěz Vladislav Buchanovyč, vpravo finalista
Jakub Mist, uprostřed prezident klubu Roman Klusák

Vlevo vítězka Tereza Brožková,
vpravo finalistka Julie Rosolová
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TENISOVÝ KLUB z.s.
CELOSTÁTNÍ TURNAJ MUŽŮ
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal ve dnech 8. - 10. září 2018 celostátní turnaj mužů. K prezentaci se dostavilo 32 hráčů. Nejvýše
nasazeným hráčem byl Ondřej Štětka /TJ Radlice Praha/ 173. hráč České republiky. K vidění byla velmi kvalitní utkání. Z domácích hráčů
dosáhli dílčích úspěchů Roman Žák postupem do čtvrtfinále dvouhry a ve čtyřhře Roman Klusák s Karlem Klusákem, kterým se podařilo
postoupit do semifinále čtyřhry. Turnaj vyhrál Ondřej Štětka /TJ Radlice/, když ve finále porazil Tomáše Burgera /TK Ruzyně Praha/.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Ondřej Štětka – Petr Nuc /TO Bohemians Praha/ 4/6, 6/1, 6/1, Tomáš Burger – Petr Klír /TK Lokomotiva Plzeň/ 6/4, 6/1, finále: Ondřej Štětka – Tomáš Burger 6/3, 6/4.
Čtyřhra – semifinále: Tomáš Braun, Ondřej Štětka /oba TJ Radlice/ - Tomáš Chlumský /Sokol Smíchov I./, Pavel Prosek /TJ Astra
Zahradní město Praha/ 5/7, 6/1, 1/0, Ondřej Tvrský /Spartak Rožmitál/, Ondřej Vild /SK Tenis Mýto/ - Klusák K., Klusák R. /oba TK Stochov/
scr., finále: Tomáš Braun, Ondřej Štětka – Ondřej Tvrský, Ondřej Vild 7/5, 6/1. Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.

STOCHOVSKÝ POHÁR 2018
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal
v sobotu dne 15. září 2018 na tenisových
kurtech ve Stochově již XXII. ročník Stochovského poháru ve dvouhrách. Prezentovalo se
13 hráčů.
Z celkového vítězství se radoval Roman
Žák, když ve finále přehrál Romana Klusáka
6/3, 6/1. Mezi ženami zvítězila Jaroslava
Klusáková nad Olgou Bartůňkovou 6/3, 5/7,
6/3.
Ceny vítězům předal jednatel klubu Karel
Klusák.

Zleva vítěz Roman Žák,
finalista Roman Klusák

Zleva finalistka Olga Bartůňková
a vítězka Jaroslava Klusáková

POSVÍCENSKÝ TURNAJ ČTYŘHER V TENISE 2018
U příležitosti Svatováclavského posvícení na Stochově dne 29. září
2018 uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. již XXIX. ročník Posvícenského turnaje čtyřher v tenise. K prezentaci se za krásného podzimního počasí dostavilo 20 tenisových párů. Z celkového vítězství se radovali hráči
domácího klubu Radek Dlouhý, Tomáš Velc ml., když ve finále porazili pár
Martin Hula, Jiří Zíma 6/4, 6/4. Z výsledků – semifinále: Martin Hula, Jiří
Zíma - Klusák K., Klusák R. 4/6, 6/1, 10/6, Radek Dlouhý, Tomáš Velc ml.
– Radek Matoušek, Roman Žák 6/4, 6/2, finále: Radek Dlouhý, Tomáš
Velc ml. – Martin Hula, Jiří Zíma 6/4, 6/4.
Zleva finalisté Jiří Zíma, Martin Hula a vítězové Radek Dlouhý,
Ceny vítězům předali prezident klubu Roman Klusák a Michal Ulman.
Tomáš Velc
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
10/2018 bylo vydáno ve Stochově dne 12. 10. 2018. 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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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
Další z plánovaných oprav na SAMS
V průběhu měsíců srpen –
září bylo zapotřebí vyřešit dlouhodobě nepříznivý stav sklepního prostoru v budově TJ Baník
Stochov, kam zatékalo. Stavební
úpravy tohoto objektu se týkaly
vnitřního dešťového svodu, kde
byly popraskané spoje potrubí.

Dále jsme se věnovali úpravám
ve sportovním areálu. Zbroušeno a natřeno bylo venkovní zábradlí okolo fotbalového hřiště a lavičky. Na dětských hřištích také proběhla každoroční revize hřišť dle platné
normy ČSN EN 1176 - 1.

Sportovní hala města Stochov – ceník hlavní sezóna 2018 - 2019, rozpis SH

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

Přijmeme prodavačku do kolektivu
naší prodejny nástup v listopadu tohoto
roku. Těšíme se na Vás,
bližší informace u vedoucí prodejny.
POTRAVINY
A. Uhlířová Mírové nám. 264
Stochov
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PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VOLEB
Revitalizace návsi v Čelechovicích

Rekonstrukce školní zahrady
1.MŠ Stochov čp. 202

Mgr. Miloslava Becherová, starostka města

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 1. října 2018 se uskutečnilo slavnostní přivítání občánků mezi občany
města. Paní starostka, Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města
Stochova 4 chlapečky a 1 holčičku (jména uvádíme se souhlasem rodičů):
Ivo Leipnera, Viléma Červenku, Dominika Vorbacha, Jáchyma Koubu a Leontýnu
Malou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
J. Suprunová
Ivo Leipner
Leontýna Malá

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

Dominik Vorbach

Vilém Červenka

Jáchym Kouba

