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Z KANCELÁŘE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dne 28. října 2018 tomu bylo přesně 100 let od založení samostatného Československého státu. Tento
významný den před 100 lety byla zahájena v Ženevě jednání mezi delegací tehdejšího Národního výboru pod
vedením Karla Kramáře s představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě budoucího československého státu. Po tomto jednání se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru
Rakousko - Uherskem. Součástí podmínek bylo i uznání autonomie národů Rakouska-Uherska, které si lid
vyložil jako uznání nezávislosti. Ještě téhož dne večer vydal Národní výbor první zákon, a to zákon o zřízení samostatného státu
československého. Na den přesně o sto let později, bylo v našem městě svoláno ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města. Zasedání bylo zahájeno důstojně státní hymnou jako připomínkou tohoto významného výročí. Předmětem zasedání
byla volba nových orgánů města a to starosty, místostarosty a členů městské rady.
Chtěl bych touto cestou veřejně poděkovat voličům za podporu v čase předvolebním i povolebním. Poděkovat za veliké množství gratulací, které jsem obdržel po svém zvolení do čela města. Je pro mě velkou poctou být zvolen v tento, pro český národ,
významný den. Budu si tento okamžik pamatovat po celý svůj život. Svojí novou profesní roli budu vykonávat svědomitě
a přijímám ji s pokorou. Čeká nás dokončení řady investičních akcí (např. zateplení bloku č. 83 v ulici S. K. Neumanna nebo
například hřiště na Slovance) a příprava dalších na následující léta. Prvním úkolem bude příprava rozpočtu města na rok 2019.
Práce bude mnoho, v našem městě je stále co zlepšovat a my se s nově ustaveným týmem pokusíme v následujícím čtyřletém
období naše město posunout zase o kus dále. Děkuji vám za podporu.
Instalace sklopné plošiny – pomáháme potřebným
Ke konci měsíce října 2018 nechala, na základě
žádosti jedné z nájemnic městského bytu, Správa
bytového fondu instalovat v pořadí již druhou sklopnou
hliníkovou zamykatelnou rampu na vedlejším přístupovém schodišti do přízemí bytového domu. Pěvně věříme, že tato rampa alespoň částečně pomůže usnadnit
život rodině, kterou potkal nelehký osud. Jsme rádi, že
jsme mohli touto cestou pomoci a děkujeme panu
Hlouškovi z firmy N.A.D. New Aluminum Design s.r.o. za
dodávku a instalaci.
Ing. Roman Foršt
starosta města

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
11/2018 bylo vydáno ve Stochově dne 8. 11. 2018. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398. Vydavatel: Město
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
Vánoční trhy nově
Letošní vánoční trhy ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov proběhnou v termínu
13. -15. prosince. Tentokrát v prostorách základní školy v hlavní budově, kam vás srdečně zveme.
Trhy budou zahájeny ve čtvrtek 13. 12. ve 14 hodin a naše výrobky
si můžete nakoupit tento den do 17 hodin, v pátek 14. 12.
od 9 do 17 hodin a v sobotu 15. 12. od 8 do 11 hodin.
Věříme, že si najdete cestu do budovy školy a vyberete si něco pro
potěšení vás i vašich blízkých.
Lenka Mazuchová, ředitelka školy

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTA STOCHOV

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE VE STOCHOVĚ
SPOLU S PARTNERY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
„POSEZENÍ S PŘÁTELI PŘI HUDBĚ“
11. LISTOPADU 2018 OD 14,00 -18,00 HOD.
DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A K POSLECHU HRAJE
PAVEL BĚLOUŠEK
TOMBOLA VÍTÁNA
VSTUP 50,-KČ
POŘÁDÁ ČČK STOCHOV SPOLEČNĚ
S PARTNERY
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Senior Care sociální služby o.p.s.
Organizace Senior Care sociální služby o.p.s. vznikla v roce 2010 jako obecně prospěšná společnost za účelem poskytování sociálních
služeb seniorům v Berouně a blízkém okolí. Od samého prvopočátku byla zaměřena na poskytování terénní služeb s cílem umožnit seniorům
co nejdelší setrvání ve vlastním domácím prostředí. Z tohoto důvodu služby spolupracovaly s domácí zdravotní péčí a kromě úkonů daných
zákonem o sociálních službách se zaměřovaly na aktivizační a rehabilitační činnost.
V následujících letech se plně vyprofilovala do společnosti poskytující individuálně, celostně nastavenou péči o jedince, který má nemocí
či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je pro služby typické, že jsou poskytovány zejména v menších obcích, kde je pokrytí
službami méně dostupné nebo nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě
a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00 hodin. Samozřejmostí je spolupráce
s rodinou a rozšiřující služby – klientům je možno zprostředkovat služby masérky, pedikérky či kadeřnice, dále prodej a donášku specializované kosmetiky a zdarma doručení kompenzačních a inkontinenčních pomůcek.
Díky všem zmíněným specifikům se organizace stala dynamicky rostoucí společností, která své služby záhy neposkytovala jen na Berounsku. Nově služby organizace mohou využívat lidé žijící v Kladně a jeho okolních obcích. Kontaktovat mohou sociální pracovnici Bc. Zuzanu
Hasalíkovou. Samozřejmostí je v případě přání klienta spolupráce se zdravotními sestrami z Domácí péče Včelka, kde je vedoucím pan Petr
Němeček.
Senior Care sociální služby o.p.s., Huťská 211, Kladno

KNIHOVNA STOCHOV
Pozvánka do knihovny
Ke zpříjemnění dlouhých podzimních a zimních večerů si pro vás Městská knihovna Stochov připravila zajímavé akce, na které vás srdečně
zve.
7.11. od 17.30 hodin - Seminář věnovaný osobnímu stylu a oblékání, který povede stylistka a vizážistka Dana Beranová ( s ukázkami různých typů vázání šátků, optimální skladba šatníku, vhodný účes a barva k typu každé účastnice atd.)
14.11. od 17.00 hodin – Tvoření s Radanou Švecovou „Vánoční svícen“ – svíčka zdobená voskovými pláty + výroba svíčky z včelího vosku
7.12. od 18.00 hodin – Poetický večer s Václavem Fikrlem, spojený s ochutnávkou vín (ve spolupráci s místní Vinotékou)
11.12. od 17.00 hodin – Tvoření s Radanou Švecovou „Smaltování šperku bez pícky“
Rezervace míst na telefonním čísle 312679122 nebo přímo v knihovně.
Pro zdravotně znevýhodněné uživatele (se zrakovým či jiným zdravotním postižením) zajistíme v rámci tzv. „Zvukové knihovny“ ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně možnost výpůjček zvukových knih a zvukově obrazových dokumentů. Podmínkou je
doložení potvrzení od praktického či odborného lékaře. Roční registrační poplatek je pro všechny uživatele Zvukové knihovny zdarma.
Na setkání s vámi se těší knihovnice Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání k našim narozeninám.
Dagmar a Karel Pelcovi
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a Městskému úřadu
Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Michal Janeje
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Josef Karlovský
Děkuji paní starostce za přání k narozeninám.
Miroslav Rajma

Děkuji paní starostce Mgr. Becherové, panu tajemníkovi
a panu místostarostovi Ing. Forštovi, celému zastupitelstvu za
udělení cena města ke Dni české státnosti in memoriam.
Antonie Krejčová
Chtěla bych poděkovat MÚ Stochov a i těm, kteří nezapomněli na mé narozeniny a poslali mně přání. Ještě jednou díky.
Jiřina Dáňová

VZPOMÍNKA
Dne 21. 10. uplynulo 20 let kdy náš navždy
opustil Zdeněk Choutka. Vzpomíná rodina
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ZA KRÁSAMI JIŽNÍ MORAVY
Stochovští turisté se tentokrát vydali na jižní Moravu obdivovat
nádhernou přírodu, ale především místní památky. Samozřejmě nemohla během krásně stráveného víkendu chybět ani návštěva vinného
sklípku.
Lednicko-valtický areál je pro výlet jako stvořený. Hned první den, 20. září,
se desetičlenná stochovská skupina vydala k Janovu hradu, jenž byl postaven v letech 1801 – 1808. Jedná se o umělou zříceninu, která dříve sloužila v
době honů jako myslivna a lovecký zámeček. Po malém občerstvení pokračovali turisté loďkou po vodním kanálu k rozhledně Minaret, kde silnější jedinci zdolali 302 schodů, a odměnou za to jim byl nádherný výhled nejen na
zámecký park, ale také na celou Pálavu a Bílé Karpaty. Procházka parkem

končila u zámku a s ní i celodenní túra. Krásný den turisté zakončili v hospůdce s cimbálovou kapelou. Druhý den byla v plánu návštěva
Valtic, kam se jelo autobusem. Tam turisté absolvovali prohlídku Křížového sklepa z roku 1640, která zahrnovala degustaci pěti druhů vín.
Před zpáteční cestou se všichni posilnili obědem a vydali se zpět do Lednice. Zastávkou byl letohrádek Tři Grácie, kde stojí sousoší tří antických bohyň (Athény, Artemidy a Afrodity) vytesané z jednoho balvanu. Příjemnou procházkou došli opět do Lednice.
V neděli ráno třídenní výlet skončil a turisté se rozjeli zpět do Stochova. Už teď se těší na další společné akce, které plánují na příští rok.
Autor: KČT

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis Sokol Stochov
Po letní přestávce začala v říjnu stolním tenistům naplno nová sezóna 2018/2019.
Áčku se sice nepodařilo postoupit do kraje, ale díky odstoupení Říčan si přece jen krajský přebor II. třídy zahrají. Sestava družstva je stejná jako loni - J. Jedlička, Z. Janoušek, T. Velc a P. Fencl. Doplňovat ho bude hlavně R. Žák z béčka, který je výkonnostně na stejné úrovni
jako hráči áčka. B Družstvo bude hrát nadále okresní přebor II. třídy v sestavě R. Žák, J. Hudeček, M. Gniewek, P. Dušek, T. Šubrt a P.
Krob.
„A“ družstvo má odehrané první krajské zápasy.
Výsledky:
27.9.2018 – Slaný A - Stochov A 10:8 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 1/3, J. Hudeček 0/4, čtyřhra 1/1, 2x WO)
28.9.2018 – Obecnice B – Stochov A 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, P. Fencl 1/3,
Z. Janoušek 2/2, T.Velc 1/3, čtyřhra 1/1)
5.10.2018 – Buštěhrad A - Stochov A 11:7 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 2/1, P. Fencl 3/1, čtyřhra 1/1, 1x WO)
14.10.2018 – TSM Kladno - Stochov A 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 1/3, R. Žák 3/1, Z. Janoušek 1/3, P. Fencl 2/2, čtyřhra 0/2)
V říjnu začalo okresní soutěž také stochovské„B“ družstvo.
Výsledky:
5.10.2018 - Stochov B – Slovan C 4:14 (body / prohry: J.Hudeček 3/1, T. Šubrt 0/4, P. Krob 1/3, P. Dušek 0/4, čtyřhra 0/2)
10.10.2018 – Unhošť B - Stochov B 17:1 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4,P. Krob 0/4, P. Dušek 0/4, čtyřhra 0/4)
16.10.2018 – Stochov B - Slaný D 8:10 (body / prohry: M.Gniwek 0/4, R. Žák 4/0, J. Hudeček 2/2, P. Krob 1/3, čtyřhra 1/1)
22.10.2018 – Dříň C - Stochov B 14:4 (body / prohry: M.Gniwek 2/2, R. Žák 4/0, J. Hudeček 4/0, P. Krob 3/1, čtyřhra 1/1)
J. Jedlička, starosta jednoty
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ITES spol. s r.o.
VÝSTAVBA NOVÉHO TEPELNÉHO ZDROJE V AREÁLU BÝVALÉ UHELNÉ KOTELNY K353

Řadě čtenářů jistě neunikl čilý stavební
ruch v areálu kotelny K353 v ulici S. K.
Neumanna. Vše souvisí s postupnou realizací schválené koncepce rozvoje teplárenské soustavy města Stochova. Dodávka
tepla byla dosud realizována ze dvou vzájemně propojených tepelných zdrojů –
plynové kotelny K1 a uhelné kotelny K353
osazené pěti teplovodními kotli ARK
s pásovým roštěm vyrobenými v letech
1981 až 1984. Uhelné kotle měly nízkou
účinnost spalování v intervalu 63 – 65 %
a nebyly schopny vyhovět emisním limitům
stanoveným zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, platným od 1.1.2018.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebylo další provozování tepelného
zdroje spalujícího uhlí možné a bylo nutno
přistoupit k jeho rekonstrukci. Dvoupalivový
systém tepelných zdrojů se historicky
osvědčil, a proto bylo rozhodnuto o jeho
pokračování. Zemní plyn bude využíván
i nadále, ekologicky méně vhodné
a v budoucnosti hůře dostupné uhlí však
bude nahrazeno obnovitelným zdrojem dřevní štěpkou. Hlavní výhody dvoupalivového systému jsou :
 možnost preference provozu tepelného
zdroje s nižšími provozními náklady
v závislosti na vývoji ceny zemního plynu a
biomasy
 možnost nepřerušených dodávek tepla /
teplé vody při plánovaných opravách jednoho ze zdrojů tepla

 navýšení podílu obnovitelných zdrojů na
celkové výrobě tepla v souladu se Státní
energetickou koncepcí
 energetická bezpečnost, tedy postupné
snižování závislosti na dovozu primárních
energetických zdrojů energie ze zahraničí
Záměr rekonstrukce uhelné kotelny K353
byl projednám s vedením Města Stochova
a v závěru roku 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Technické
řešení předpokládá úplnou demontáž technologie původní uhelné kotelny a do uvolněných stavebně upravených a rozšířených
prostor instalaci automatického teplovodního
kotle o tepelném výkonu 2,5 MW pro spalování dřevní štěpky s hydraulickým podáváním paliva. Dodavatelem kotle se ve výběrovém řízení stala česká firma Fiedler Zdeněk
spol. s r.o. z Vlachova Březí. Provoz kotle
bude plně automatický. Z palivového sila se
palivo, dřevní štěpka, pomocí systému hydraulicky ovládaných hrabic posouvá na rošt
spalovací komory kotle. Zde palivo shoří
a vzniklý popel je hrably a redlerovým dopravníkem uložen do popelového kontejneru.
Spaliny vzniklé hořením předají svoji energii
topné vodě v teplovodním výměníku a dále
jsou vedeny do dvoustupňového systému
čištění spalin tvořeného odstředivým multicyklonem pro odstranění hrubých prachových
částic a vysoce účinným elektrostatickým
odlučovačem.
Nový kotel spaluje palivo s průměrnou

účinností 88% a plně vyhovuje platným
limitům pro znečišťování ovzduší. Realizací
projektu dojde k významnému snížení spotřeby primární energie o cca 25% a výraznému snížení emisí tuhých znečišťujících
látek o 58 tun za kalendářní rok.
Tato zásadní rekonstrukce kromě podstatného zvýšení energetické účinnosti při
výrobě, distribuci a spotřebě energie
a zlepšení životního prostředí zajistí plynulost, bezpečnost a provozní spolehlivost
výroby a dodávky tepelné energie všem
odběratelům tepelné energie. Významným
aspektem je i pozitivní vliv na dlouhodobou
stabilizaci ceny dodávaného tepla, zejména
v souvislosti s aktuálním prudkým růstem
cen zemního plynu.
Realizace projektu je finančně vysoce
nákladná, proto byla využita možnost podat
žádost o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva Obnovitelné zdroje
energie – III. výzva – aktivita c) výstavba
a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy.
Projekt je administrován Ministerstvem
průmyslu a obchodu a spolufinancován
Evropskou unií prostřednictvím Evropského
fondu pro regionální rozvoj. V současné
době je žádost o podporu posuzována
a rozhodnutí o přiznání a výši dotace dosud

nebylo vydáno.
Na stavbě momentálně probíhá instalace technologie. Kolaudace nové kotelny
a uvedení do provozu proběhne v prosinci
tohoto roku.
Ing. Rostislav Kvarda, výrobní ředitel
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VÁNOČNÍ BĚH A SILVESTROVSKÝ POCHOD

ŠACHY STOCHOV
V neděli 14. 10. 2018 začínáme regionální
soutěž B, a to doma proti hráčům z Buštěhradu.
Buštěhrad má v této soutěži dokonce tři družstva
a to C, D, a E. a k nám přijede E. Je to jejich nejsilnější družstvo, a tak jsme zvědaví, jak zápas dopadne. Letos jsme se
dostali do východní části oddílů, a tak nás čekají cesty do Kralup, Čelákovic, Lysé nad Labem, Neratovice, Pravý Hradec,
Buštěhrad, a Brandýs nad Labem. Nebude to jednoduché.
Máme ale také jednu dobrou zprávu. Přišla mezi nás nová 16
letá hráčka, která by se ráda naučila šachy hrát. Doufáme, že jí
zájem o šachy vydrží, a že přijdou ještě další děti. Ještě před
začátkem soutěže jsme stihli odehrát dva Rapid turnaje. Jeden
v Kolešovicích a druhý ve Velvarech. V Kolešovicích obsadil náš
hráč s 5 body z devíti možných 22 místo z 53 hráčů a ve Velvarech ze 60 hráčů se 4 a půl bodu 30 místo. Nebyl to nijak bůhví
jaký výkon, ale mezi hráči, kteří měli i přes 2000 Elo, to nebylo
nejhorší.
To je zatím tak vše ze šachového dění ve Stochově a další
zprávy ze soutěže budou následovat. Zdraví šachový oddíl
Stochov, a přijďte si zahrát.
Robert Tůma
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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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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
Další plánovanou investicí (2018)
ve sportovní hale byla obměna nábytku
ve vestibulu SH. Zvýšili jsme kapacitu
sezení a modernizovali tento prostor
pro naše zákazníky.
Nechali jsme také zateplit stropní systém v šatnách 2 np. ve sportovní hale,
kde docházelo k úniku tepla v zimních měsících.
Dále jsme na dětských hřištích ve správě
SAMS dosypali zeminu, kde byla vyšlapaná
místa u dopadových ploch herních prvků.
Na hřišti pro neregistrované sportovce
jsme instalovali lavičku s dřevěným sedákem na opěrce pro teenagery.

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky
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KAMARÁDI STOCHOV
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
I o letošních prázdninách mohly děti strávit týden na příměstském táboře s Kamarády. Program byl opravdu pestrý, tématem se staly
“Legendy zapomenutých světů.“ Tábora se zúčastnilo 24 dětí. V pondělí Revitalizace
jsme tradičněnávsi
vyráběli
táborová trička v indiánském stylu a hledali
v Čelechovicích
jsme truhlu s pokladem. Tu jsme našli, bohužel byla zamčená na tři zámky. Úkol byl tedy jasný: najít tři klíče, abychom truhlu odemkli. V úterý
jsme vyrazili do Svárova k oslíkům, dozvěděli jsme se, že oslíci nejsou vůbec hloupá zvířata, a dokonce jsme vyjeli i do přírody.
Ve středu nás čekala olympiáda v řeckém stylu a odpolední koupání ve Slaném. Ve čtvrtek jsme si užili celý den v zábavním parku Toboga
Zličín a v pátek nás čekala návštěva plzeňské zoologické zahrady. A jestli vás zajímá, zda jsme otevřeli truhlu, tak ano – úspěšně jsme našli
tři klíče a objevili poklad v truhle. Připadali jsme si důležitě, protože v truhle byly kromě krásných dárečků i peníze. Mohli jsme tedy vyrazit do
“kamarádského stánku“ a nakupovat. Těšíme se na příští rok.
Petra, Michal, Lucka, Zuzka a Týnka

VYRÁBÍME SRDCE(M)
Kamarádi pomáhají, vždy a všude. V září jsme dělali radost maminkám z neonatologie až v Ostravě. Strávili jsme společně příjemné chvilky
šitím růžových srdíček.
Děkujeme všem, kdo pomohli, velmi si toho vážíme. Námi ušitá srdíčka již dělají radost maminkám předčasně narozených dětí.
Mgr. Zuzana Černá

KAMARÁDI OPĚT BODUJÍ V NEZISKOVCE

Kamarádi, spolek se i letos účastní celorepublikové akce Neziskovka roku.
Dostali jsme se do semifinále a nyní čekáme na výsledky dalšího kola. Držte
nám všem palce a prosíme hlasujte pro nás v Ceně veřejnosti. Všem moc
děkujeme za podporu. Aktuální informace budeme sdílet na našem Facebooku.

DRAKIÁDA
6. října. 2018 proběhla každoroční akce Drakiáda. Sešli jsme se na poli
u Bikers baru. Děti si zařádily a pouštěly draky až do oblak. Celkem proběhla
tři kola v soutěži o nejlepšího „Drakobijce“. Všichni se moc dobře bavili a každý si odnesl balíček bonbonů a malého draka. Výherce dostal draka většího
a dva balíčky bonbonů.

VENDELÍN

Rodičovské centrum Vendelín otvíráme každé pondělí od 09:30 hodin do
11:30 hodin. Je určen pro rodiče s dětmi do 4 let. Cena je 20 Kč. Jednou
měsíčně si maminky mohou zavyrábět (cena 50 Kč). Na podzimním vyrábění
jsme se vrhly na věnce. Věnce se nám povedly a mně už zdobí vchodové
dveře.

TOBOGA
Pan

Havlík

z www.omalovanky.cz nás
pozval na svou akci do zábavního centra Toboga na
Zličíně. A tak jsme se sebrali
a vyrazili dne 22. 9. 2018 za
ním. Celý den jsme strávili
s dětmi v tomto parku. Všichni jsme se náramně bavili.
Děti řádily na tobogánech,
trampolínách, autíčkách a v
míčkách. K obědu jsme si
dali pizzu a večer přijeli znavení domů. Děkujeme panu
Havlíkovi za pozvání. Nemenší dík patří i Středočeskému kraji a Městu Stochov
a dalším drobným dárcům
a podporovatelům, kteří spolek Kamarádi podporují. Jen
díky vám můžeme tyto
a další akce pořádat a přinášet úsměv na tváře dětí.
Lucie Gombitová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám nejprve poděkovala za vaši podporu
a důvěru, kterou jste mi dali i v těchto komunálních volbách. Velice si
vážím toho, že již čtvrté volební období mohu zůstávat ve vedení našeho města( 8 let jako místostarostka, 4 roky jako starostka města a nyní
jako místostarostka města), a že mohu pro vás a naše město opět
pracovat. Za období mého starostování se udělalo velké množství
investičních akcích, a to ve všech částech města (Stochov, Čelechovice,
Slovanka). Budeme samozřejmě ve zvelebování našeho města i nadále
pokračovat, a jak jsme slibovali, ve volebním programu, budeme měnit
město k lepšímu, aby se nám všem zde dobře žilo.
Vaše místostarostka, Mgr. Miloslava Becherová

ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE

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

Vážení ( malí i mladí) pacienti, rodiče,
otevření ordinace dětského lékaře se posouvá z technických a organizačních důvodů na
19.listopadu 2018. Ale již nyní můžete kontaktovat MUDr. Vladimíra Volfa, na tel. čísle
774 803 773, email: volf@fnkv.cz.

Nutné ještě vybavit přístroji a nábytkem

Mgr. Miloslava Becherová, místostarostka města

NABÍDKA PREZENTACE NA WEBU MĚSTA

KOUPÍM BYT

Vzhledem k plánované aktualizaci a zlepšení kvality internetových stránek města Stochova,
bychom vám rádi nabídli možnost zveřejnění informací o vašem podnikání, spolku nebo organizaci působící v našem městě. Každý dle svého uvážení může poskytnout informace, které by
o sobě chtěl mít zveřejněné na webových stránkách města Stochov, a to v rozsahu cca 2-3 věty.

Hledám ve Stochově
půdní, družstevní nebo
byt v osobním
vlastnictví.
Rychlé jednání,
dohoda jistá.
Volejte nebo pište
SMS na 605 881 104.

V případě, že byste o toto zveřejnění měli zájem, kontaktujte nás emailem:
lenkasucha@stochov.cz nebo na telefonu 312 679 132.
V případě vašeho zájmu prosíme o zaslání aktuálního názvu firmy (spolku apod.), druhu podnikání (např. prodej potravin, kadeřnictví apod.), kontakty (tel., e-mail), případně jméno
kontaktní osoby, webové stránky. Termín do konce listopadu.
Redakce NMS

