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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané, dovolte mi, abych vás poinformovala o prázdninových investičních akcích.
1)

OPRAVENÉ KŘÍŽKY

Na konci měsíce června byly dokončeny opravy dvou křížků, a to
v Čelechovicích v ul. Novostrašecká a ve Stochově na
hřbitově. Opravy provedla firma Karel Řehoř - Štukatérské sdružení ATIKA, Kladno.
2) REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ VÍCEÚČELOVÉ
SPORTOVNÍ HALY - SAMS
V měsíci srpnu proběhne ve sportovní hale rekonstrukce starého, nevyhovujícího osvětlení.

3) ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ
I v těchto letních měsících pokračuje další zateplování
bytových domů ve vlastnictví města, a to bloků 10 a 11,
v ulici J. Šípka.
4) HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Do konce prázdnin by mělo být hotovo nové hřiště
v areálu Základní školy Stochov.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji paní starostce a městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Vladimír Hruška
Děkuji touto cestou za blahopřání k mým narozeninám paní starostce, paní
Bradáčové a Svazu invalidů.
Lenka Francová
Děkuji městskému úřadu a paní starostce za přání a dárek k mým narozeninám.
Pavel Poláček
Děkuji touto cestou paní starostce a paní z Komise pro seniory za přání a dárek
k mým devadesátinám. Přeji všem hodně zdraví.
Miroslav Svoboda
Děkuji za blahopřání a dárek paní starostce, Svazu invalidů a Komisi pro mládež
a seniory.
Eva Pancnerová

VZPOMÍNKA
Dne 11. srpna by se dožil 95. narozenin pan Otto Bříza. Kdo jste ho znal vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají dcery Irena a Ludmila a syn Ota s rodinami

PODĚKOVÁNÍ Z DPS
Děkujeme MÚ Stochov za finanční příspěvek
na případné kulturní akce v našem DPS
ve Stochově.
Prožili jsme krásné hudební odpoledne, v pondělí 25. června, kdy nám pan Šitta zahrál a zazpíval písničky našeho mládí. To víte, že jsme si
s ním i zazpívali a ty nohy, v sedě na židlích
i tancovaly. A krásné vzpomínky z našeho mládí,
nám vypluly v mysli, že i ty oči se zamžily. Třeba
si příště i zatancujeme? Zázraky se přeci dějí,
nebo ne? Ještě jednou děkujeme jak za příspěvek, tak i za pochopení, že i stáří touží prožít
něco, co jej potěší.
Zdraví pečovatelky a obyvatelé DPS ve Stochově
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zpráva o činnosti komise životního prostředí za období 2014-2018

Dne 17.12. 2014 zahájila svoji činnost nově vytvořená komise a to Komise životního prostředí. Myslíme si, že tato komise, zřízená Radou
města, měla smysl. Byl stanoven plán činnosti komise ke zlepšení životního prostředí pro občany Stochova, Honic, Slovanky a Čelechovic na
období 2014-2018.

Hosté

Hosty za funkční období byli na schůzkách: Fi. Živa Ing. A. Novák, Bc. Skrčený, ředitel Technických služeb Stochov Ing. Švihlík
a Ing. Svatek, vedoucí strážník pan M. Skůra a Ing. Dvořáková. V lednu 2015 bylo prvním krokem zabezpečení peněz na obnovu zeleně
v rozpočtu města, kde tato položka byla nedopatřením vyřazena. Na základě důvodové zprávy byla navržená částka 300.000,-Kč.

Cyklostezky

Byl osloven starosta Nového Strašecí v záležitosti nového projednání cyklostezky mezi městy Stochov a Nové Strašecí. Pan starosta byl
myšlence nakloněn a domluvená schůzka mezi starosty obou měst proběhla. Bohužel pro velký počet majitelů dotčených pozemků, se nepodařilo ze strany Nového Strašecí zatím tuto akci realizovat. Ze Stochova byla uvedena do provozu cyklostezka v Třešňovce pouze do míst,
kde končí katastr města. Bohužel se nepodařilo, přes urgence Krajského úřadu Středočeského kraje, který tuto stavbu financuje, dokončit
cyklostezku z Čelechovic do Lodenice.

Zeleň

Komise prosazovala nastavení koncepce práce s městskou zelení, pasportizaci a dodržování principu náhradní výsadby. Kontaktovali
jsme Povodí Vltavy ohledně zanášení potoka , který teče obcí Čelechovice a problematických vrb u dětského hřiště. Toto se podařilo vyřešit, 7 havarijních stromů bylo pokáceno odbornou firmou. A následně byla provedena náhradní výsadba nových 6 stromů a 24 keřů. Iniciovali
jsme realizaci již vytvořené studie od fi. Živa na obnovu větrolamu. V r. 2015 bylo pokáceno 9 stromů a vysázeno 21 stromů a více než 20
keřů. V Čelechovicích byla založena lipová alej na městském pozemku 82/1. V r. 2016 byla provedena náhradní výsadba stromů v Hornické
ulici. V r. 2017 došlo k dosázení stromů v Třešňovce. V r. 2017 byla schválena dotace a vybraná firma na provedení revitalizace větrolamu u
stadionu. Upozornili jsme správní odbor na nebezpečné stromy po kanalizaci v Čelechovicích, které byly následně odstraněny. Na základě
žádosti města jsme doporučili místa vhodná k výsadbě nových stromů. Jednalo se o výměnu stromů v ulici J. A. Komenského. Dále jsme
doporučili do zahrad MŠ a ZŠ vysázení ovocných stromů a keřů. Komise se zabývala zdravotním stavem památného dubu u kostela a
zdravotním stavem solitérní lípy v Čelechovicích. Z dubu odborná firma odebrala štěpy a čelechovickou lípu doporučila v létě zalévat, neboť
trpí nedostatkem vláhy. Po celé období pokračovala inventarizace a kontrola zdravotního stavu stromů ve městě.

Technické služby

Doporučili jsme zaměstnat stálého pracovníka do lokality Slovanka a pracovníka do Čelechovic. Nahlásili jsme autovraky ve městě, které
byly odstraněny. Upozorňovali jsme na nepořádek okolo odpadových nádob, na vznikající skládky a na prohřešky pejskařů.

Chodníky

Řešili jsme formou dotazníku u II. stupně ZŠ bezpečnou cestu do školy. Většina stížností byla na chybějící chodníky ,vzhledem k narůstající
dopravě. V prosinci 2016 komise doporučila řešit chodník od 61RD kolem Nativelu. /Realizace proběhla v r. 2018 /Chodník od zastávky na
Slovance / ještě v r. 2018 není s krajem dořešen převod pozemků/ . Chodník v Čelechovicích od zastávek autobusů do Zalavecké ulice. /
První část byla zprovozněna v r. 2017 a zbylý kus byl v rámci revitalizace návsi obnoven zároveň se zastávkami v r. 2018./
Dalším problematickým místem byla zatáčka v Honicích / realizace se podařila v r. 2017/. Dalším požadavkem bylo zrušení parkoviště před
ZŠ a ranní přítomnost městské policie.

Odpady a čistota

Pravidelně probíhala osvěta o tříděném odpadu a každoročně akce Ukliďme Česko. Komise průběžně navrhovala místa k navýšení odpadových nádob na tříděný odpad./ Operativně se řešilo a v r. 2018 se z dotací podařilo vystavět velkoobjemová podzemní hnízda na tříděný
odpad v nejvíce zatížených lokalitách/ Informativní články v městských novinách se zabývaly tříděným odpadem a spalování nebezpečných
odpadů. V místních novinách jsme propagovali kotlíkové dotace. Po celé období jsme se zabývali některými pejskaři, kteří svoji bezohledností znepříjemňovali život ostatním. Každý rok se pravidelně v dubnu konaly akce Ukliďme Česko, kde občané odvedli veliký kus práce.
V osvětě v boji proti zakládání černých skládek, třídění odpadu jsme vyvinuli nemalé úsilí. V dubnu 2017 byla akce Ukliďme Česko zaměřena
na likvidaci černých skládek u potoka pod statkem, kde byla odvezena stavební suť a hlavně v Kachňárně. Bylo zde vyvezeno 169 pneumatik, veliké množství pytlů s instalatérskými plasty a sklem. Zjevně se jednalo o skládku bezohledných podnikatelů. Akce Ukliďme Česko byla
v r. 2018 zaměřena kromě úklidu na ekologickou výchovu dětí formou her a návštěvu farmy. V dubnu 2018 členové komise obnovili růžové
záhony v Čelechovicích u pomníku padlých.

Dětská hřiště a zahrady v MŠ a ZŠ

Po celé období jsme se snažili, aby investiční oddělení nechalo zpracovat studii na revitalizaci hřiště v Čelechovicích. V r. 2018 byla na
hřiště navezená zpevňující směs.

Voda v krajině

V r. 2016 jsme navrhli nechat zpracovat studii na zadržování vody v krajině na pozemku 82/1 v Čelechovicích, které je zátopovým územím. Bohužel plánovaná spolupráce s Vysokou školou zemědělskou se nám nepodařila. Přesto by se této lokalitě měla věnovat větší péče.
Přestože jsme dohodli smlouvu s místním obyvatelem na údržbu, jeho mechanizace nestačí na náletové dřeviny jív.
Pozemek by byl velice vhodný na vystavění hnízdící věže pro čapí rodinku a rozšíření tohoto vzácného ptáka směrem k chráněnému přírodnímu území Džbánu.
(Pokračování na str. 4)
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dopravní provoz

Komise doporučila vyznačení přechodu pro chodce přes silnici z náměstí do Smetanových sadů.

Sakrální stavby

V prosinci 2016 komise provedla prohlídku křížků v katastru města a navrhla Radě města rekonstrukci rozpadlého křížku na západní
straně v Čelechovicích. V únoru 2017 jsme provedli fotodokumentaci, zajišťování výpisu z katastru nemovitostí o majitelích pozemků pod
křížky. Kontaktovali jsme Národní památkový úřad, církev Římskokatolickou ve Smečně / který bohužel vůbec nereagoval/ a Spolek pro
vnitřní obnovu krajiny. V dubnu 2017 členové komise vyčistili prostranství okolo západního a východního křížku v Čelechovicích od náletových dřevin. V listopadu 2017 byla Radou města vybraná firma na obnovu křížku na západě Čelechovic a křížku na stochovském hřbitově.
V dubnu 2018 člen komise na svém pozemku nechal osadit podstavec na východním okraji Čelechovic křížem a nechal ho vysvětit.
V červnu byl obnoven odbornou firmou rozpadlý kamenný podstavec na západním okraji Čelechovic a osazen křížem. Na popud komise byla
márnice na čelechovickém hřbitově převedena z kraje do majetku obce.

MAS

Byly předány podklady Místní akční skupině na využití dotace do životního prostředí. Komise vybrala lokalitu v Čelechovicích , pozemek
82/1 k vytvoření biotopu s výstavbou čapího hnízda. Navrhli jsme, aby dětská hřiště byla osázena ovocnými stromy a keři, popřípadě
starými odrůdami oskeruše, mišpule, moruše a podobně.

Členové komise Ing. S. Stejskal, Ing. J .Holanová , E. Mejstříková, Bc. T. Smital a B. Chytrá, byli po celé období ve
shodě a vzájemné spolupráci. Doporučují novému zastupitelstvu tuto komisi zachovat.
Bohuslava Chytrá, předsedkyně Komise životního prostředí

DOPIS OD ČTENÁŘKY
VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE - VELIKONOČNÍ ZÁZRAK
Je sobota, začínají Velikonoce. Čekám návštěvu. Dceru, dvě vnučky a dvě pravnoučata. Starší vnučka má přijet z Prahy, s ní dvě pravnoučátka, dva a pět roků. Dcera a mladší vnučka už přijely. Jedna je z Kladna, druhá z Berouna. Starší vnučka s dětmi jede z Prahy. A tady idyla
končí. V Tuchlovicích píchly přední gumu. Auto dojelo až ke stochovskému Tescu. Tam zůstalo stát a vnučka s dětmi přišla pěšky ke mně.
A co dál?! Sobota odpoledne, velikonoční svátky. Po poradě došly k závěru, že musejí opravu provést samy. Nikdy to nedělaly, opravu uměly
jen teoreticky. Děti zavřely v druhém autě a daly se do toho. Po hodině zjistily, že to nedokážou, že jim na to nestačí síly. Na parkovišti
u Tesca neustále projíždělo a parkovalo 20 aut. Nikoho nezajímaly 3 bezbranné ženy, všichni měli naspěch. A pak přišel zázrak. Jedno auto
zastavilo a řidič se zeptal, jestli potřebují pomoct? Zkusil uvolnit šrouby - nešlo to ani jemu, ale nevzdal to. Řekl, že bydlí blízko, že dojede
domů pro potřebné nářadí a vrátí se. Skutečně se vrátil a pneumatiku vyměnil! Anonymně a bez nároku na odměnu, což byl opravdu zázrak
v největší tísni a bezvýchodné situaci.
Chtěla bych mu touto cestou poděkovat a opravdu nemám slov. Je mi 92 roků a v životě jsem se nesetkala s tak obětavým a hluboce
lidským člověkem. Děkuji alespoň tímto způsobem, protože nemám slov, ale v naší situaci, to byl opravdu zázrak.
Paní Odehnalová, Stochov

MO STP STOCHOV
Svaz tělesně postižených, místní organizace Stochov, pořádá dne 23. srpna 2018 zájezd do Veltrus a máme ještě
několik volných míst v autobuse. Případní zájemci o tento zájezd se mohou přihlásit každý čtvrtek od 13,00 do 15,00
hod. v šatně kulturního domu (vchod ze zadní strany kina). Přibližná cena 200,-Kč, včetně vstupného do zámku.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
8/2018 bylo vydáno ve Stochově dne 10. 8. 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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TJ BANÍK STOCHOV
Ukončení sezóny 2018
Mužstvo dospělých se po ročním setrvání ve IV. třídě vrátilo do
III. třídy. Klub proto oslovil staronového trenéra Ladislava Saba,
který mužstvo převzal, těsně před zahájením nové sezóny 2017 –
18. Na začátku podzimní části soutěže to vypadalo, že se opět
vrátíme zpět do nejnižší soutěže okresu. Po prvních třech kolech
jsme neměli ani bod, přesto, že herní projev nebyl nejhorší.
Na sehranosti se podepsala krátká letní příprava. První body jsme
si připsali na posvícení, kdy jsme porazili suverénní Smečno
a postarali se o překvapení kola. Po podzim jsme uhráli 17 bodů
a přezimovali na 8. místě. Na jaře se na podzimní výsledky nenavázalo a uhráli jsme pouze 11 bodů a v tabulce jsme se propadli na
12. místo, ale i to nám zaručilo účast v nové sezóně ve III. třídě.
Mužstvo mladších žáků se v sezóně 2017/2018 umístilo na
11. místě v Okresní soutěži mladších žáků. V podzimní části sezóny se nám díky absenci hráčů tolik nedařilo, na utkání družstvo
odjelo vícekrát i bez náhradníků i v menším počtu, než by bylo
potřeba, což se projevilo na výkonech v utkáních. Na trénincích
jsme se také nescházeli, v některých případech byl trénink pro
malou účast zrušen. V jarní části sezóny došlo ke zlepšení výsledků a to díky pomoci trenéra pana Suchana. Sezóna byla ukončena,
jako vždy, herními dovednostmi, které si hráči užili. Nechybělo
ocenění hráčů. Nejlepší střelec sezóny byl Pavel Janinda, nejlepší
záložník byl Jaroslav Réger a nejlepší obránce byl Jakub Janouš.
Na těchto oceněních se domluvili trenéři a vedoucí mužstva. Poděkování patří samozřejmě všem hráčům a rodičům, dále také za
poskytnutí cen patří dík výboru TJ Baník Stochov, firmě Strom
Praha a za občerstvení děkujeme pizzerii PIZZA HOUSE.

Družstvo mladších žáků by nadále rádo přivítalo
nové hráče ročníku 2005-2008.
Bližší info na tel. 739 853 582.
Za TJ Baník Stochov, z.s.
Štětina František

TJ BANÍK STOCHOV, z. s. – oddíl kopané,
www banik stochov.cz
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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

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)

HLEDÁM ŽENU NA CENTRÁLU TAXISLUŽBY NEJLÉPE DŮCHODKYNI.
PRÁCE V SEDĚ V TEPLE. Tel.: 602 303 540, Eva Podpěrová
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NAŠE MĚSTO STOCHOV

TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TENISOVÝ KEMP 2018
Tenisový klub Stochov, po zkušenostech z let předchozích, uspořádal opětovně
„TENISOVÝ KEMP” v zahraničí a opětovně jsme zvolili přímořské letovisko LIGNANO
SABBIADORO.
Ve dnech 6. – 14. 7. 2018 jsme v italském letovisku Lignano, po zkušenostech
z předchozího roku, našli výborné podmínky, jak pro trénink,
tak pro relaxaci a volný čas trávený přímo u moře. Ubytování
bylo zajištěno v příjemných apartmánech v blízkosti relaxačního bazénu. Po sportovní stránce o nás bylo postaráno na
tenisových kurtech Sportovního centra Tennismo, kde jsme
měli také možnost sledovat tenisová klání právě probíhajícího
WIMBLEDONU.
V rámci programu jednotlivých dní byla převážná část zaměřena na tenis, ale každý den jsme našli čas na odpolední
koupání v moři, případně v nedalekém bazénu.
Z celkového pohledu a ohlasů všech 16 účastníků, je možné
hodnotit tento tenisový kemp za velice vydařený a můžeme
konstatovat, že byla navázána spolupráce mezi jednotlivými
tenisovými kluby, kdy plánujeme pořádání i v roce 2019.
Poděkování za finanční podporu tenisového kempu patří Středočeskému kraji, Městu Stochov, Nadaci Skupiny ČEZ, která byla partnerem kempu a v neposlední řadě Tenisovému
klubu Stochov.
Karel Klusák, Roman Klusák, Michal Ulman a Petr Paták – vedoucí tenisového kempu

Na tenisových kurtech bylo i v létě rušno. Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal začátkem prázdnin dva celostátní turnaje dorostu
a žactva.

CELOSTÁTNÍ TURNAJ DOROSTU – O POHÁR MĚSTA STOCHOV
Ve dnech 29. – 30.června 2018 uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. celostátní
turnaj dorostu. K prezentaci se dostavilo 12 chlapců. K vidění byla zajímavá
a kvalitní utkání.
Výsledky – chlapci: semifinále – Marian Kubín /TK Sport Kolovraty/ - Vítek Šubert /TC VŠ Praha/ 6:3, 6:1, Matěj Křížek /Tenisová akademie Březno u Loun/ - Darek Střihavka /LTC Slaný/, finále: Matěj Křížek – Marian Kubín 6:3, 3:0 scr..
Čtyřhra – finále: Marian Kubín, Matěj Křížek – Vítek Šubert, Ondřej Vild /SK Tenis
Mýto, o.s./ 6:3, 6:4.
Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.
Zleva: Finalista Marian Kubín /TK Sport Kolovraty/, prezident klubu
Roman Klusák a vítěz Matěj Křížek /Tenisová akademie Březno u Loun/

CELOSTÁTNÍ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ – TECNIFIBRE CUP
O víkendu 30.června - 2. července 2018 probíhal na tenisových dvorcích ve Stochově celostátní turnaj starších žáků. K prezentaci se dostavilo 13 chlapců. Za krásného letního počasí
byla vidět velmi kvalitní utkání.
Výsledky – semifinále: David Dvořák /SK Aritma Praha/ - Eduard Sklenár /TJ Radlice/ 5:7,
6:4, 6:4, Lukáš Krištůfek /SK Aritma Praha/ - Filip Růžek /Open Tennis Club/ 6:0, 6:0, finále:
Lukáš Krištůfek – David Dvořák 6:2, 6:2. čtyřhra – finále: Lukáš Krištůfek, David Dvořák – Filip
Růžek, Daniel Vlček /oba Open Tennis Club/ 6:2, 1:6, 10:8.
Ceny vítězům předal jednatel klubu Karel Klusák.
Zleva: Vítěz Lukáš Krištůfek /SK Aritma Praha/, finalista
David Dvořák /SK Aritma Praha/ a jednatel klubu Karel Klusák

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY

NMS vydává :

Výměnný pobyt mládeže Saarwellingen 2018
Stalo se již tradicí, že každé dva roky probíhá výměnný pobyt mládeže v jednom ze tří partnerských měst
Stochov, Saarwellingen (Německo) a Bourbon-Lancy (Francie). A protože před dvěma lety hostilo tuto akci
naše město letos připadlo pořádání na naše přátele v Německu. A tak v pondělí 9. července za včasného
rána vyrazila skupinka mladých Stochováků směrem k našim západním sousedům. Cesta proběhla bez
problémů a k večeru jsme se již mohli setkat s našimi přáteli. Příjemný večer proběhl v seznamovací atmosféře a v odpočinkovém duchu po dlouhé cestě. Hned druhý den dopoledne nás čekal začátek zajímavého
programu, který nás provázel po celou dobu našeho pobytu. V průběhu následujících tří krásných dnů jsme
absolvovali okružní prohlídku města Saarwellingen včetně místních částí Reisbach a Schwarzenholz. Zavítali jsme také do Lucemburska ve kterém jsme navštívili muzeum Evropy ve městě Schengen.
Následovala prohlídka hlavního města Lucemburk s komentovanou prohlídkou, kterou jsme zhodnotili jednomyslně jako velice zajímavou. Další skvělou akcí byla prohlídka krajského města Saarlouis. Myšleno bylo
také na odpočinek, ten byl zabezpečen společným grilováním a návštěvou aquaparku. Také došlo na turistiku a jedno dopoledne jsme společně vyrazili do sousedního města Nalbach. Zde jsme si prošli místní turistickou
trasu a vystoupali na pahorek, ze kterého byl nádherný
výhled do okolí. V minulosti zde fungovala signální věž,
která zde stále stojí, je plně funkční, avšak již se léta
nepoužívá. A protože čas neúprosně běží tak ani náš
pobyt v Saarwellingenu nebyl výjimkou a utekl jako voda.
Při zpáteční cestě domů jsme se shodli, že se nám všem
moc líbilo, a tak touto cestou děkujeme našim přátelům
za přípravu a organizaci celého výměnného pobytu. Za
tento příjemný a zajímavý týden navázali naši mladí nové
kontakty a přátelství, nahlédli jsme společně do života
našich přátel za hranicemi naší vlasti. Další výměnný
pobyt je naplánován na rok 2020, kdy se pořadatelem
stane francouzské Bourbon-Lancy.

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

Za celou skupinu účastníků
Ing. Roman Foršt, místostarosta města a vedoucí výpravy

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci červenci 2018 oslavil 90. narozeniny pan Miroslav Svoboda a paní
Květoslava Kolínková oslavila 96. narozeniny. K těmto významným životním jubileím jim popřály starostka města,
Mgr. Miloslava Becherová a Jana
Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
(Výše jmenovaní souhlasili se zveřejněním jmen a příjmení v měsíčníku Naše
město Stochov).
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do
dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

