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Z KANCELÁŘE STAROSTY
Stručné shrnutí stavu hospodaření města za rok 2018
Město Stochov za rok 2018 dosáhlo příjmy po konsolidaci ve výši 207.852 tis. Kč, výdaje po konsolidaci ve výši 245.776 tis. Kč a financování ve výši + 37.923 tis. Kč. Splátky úvěrů činily 30.456
tis. Kč z původních plánovaných 11.365 tis. Kč, a to v souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva
města o předčasném splacení, v dřívějších letech, přijatého úvěru na kanalizaci a úvěrů na zateplování bytových domů v majetku města. Na splacení zůstatku těchto úvěrů byl použit rezervní fond města.
V tomto roce opět pokračovaly rozsáhlé investiční akce, které jsme uhradili částečně z úvěru od České spořitelny,
a.s., smlouva uzavřena v r. 2017, fondu rezerv a zlepšeného výsledku hospodaření organizační složky Správa bytového fondu. Investiční výdaje v tomto roce dosáhly 110.509 tis. Kč, což je z celkových výdajů 45 %. Rezervní fond
města byl zapojen ve výši 60.000 tis. Kč. Významnou částku na straně příjmů tvořil nucený prodej akcií České
spořitelny a. s., v částce 10.228 tis. Kč.
Získané dotace v roce 2018 (tj. proplaceno na účet města ve sledovaném roce):
Dotace na politiku zaměstnanosti

893.000 Kč

Dotace na sociální služby

800.000 Kč

Dotace na mistrovství ČR mažoretkový sport

40.000 Kč

Dotace na Svatováclavské posvícení

100.000 Kč

Dotace na revitalizaci návsi Čelechovice

859.000 Kč

Průtoková dotace školství - vzdělávání

408.000 Kč

Dotace na podzemní kontejnerová stání

2.700.000 Kč

CELKEM

5.800.000 Kč
Ing. Roman Foršt, starosta města

KNIHOVNA STOCHOV
19.2. 2019 vás srdečně zveme na tvoření s Radanou Švecovou. Tentokrát to bude „Smaltování šperku bez pícky“ – od 17.00 hodin.
13.3. 2019 jsme k nám pro velký úspěch pozvali vizážistku a módní návrhářku Danu Beranovou. Bude nám přednášet o tom, jak pečovat
o pleť, které typy účesů si zvolit k tvaru obličeje, o způsobech líčení atd. Součástí přednášky budou názorné ukázky. Začátek v 17.30 hodin.

Na obě dvě akce je nutná rezervace místa.
KNIŽNÍ NOVINKY – upoutávka:
Dmitry Glukhovsky – Text, Sandra Brown – Podraz, Marie Kondo – Žít s radostí, Jiří Bílek – Bílá místa české historie 5., James Patterson
– Hodina pravdy, Kateřina Janouchová – Ozbrojená žena, Karel Šíp – Karneval paměťových buněk, Roman Smutný – Ester Ledecká, František Niedl – Rozervané království, Hana Whitton – Sidonie Česká. Petra Braunová – Ema a kouzelná kniha, Astrid Lindgrenová – Třikrát detektiv Kalle, Daisy Bellová – Vánoční překvapení, Nele Neuhausová – Šarlota a vysněný kůň, Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 13.,
Otilie Grezlová – Hledá se Flíček.

Těšíme se na setkání s vámi.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
jako každý rok je závěr měsíce ledna spojen pro nás, jako výrobce a dodavatele tepla, s poměrně náročnou prací, která se týká vyhodnocování výroby a spotřeby tepla. V duchu smluv, které máme s odběrateli tepla uzavřeny, jsme povinni do konce měsíce ledna připravit a předat
podklady (roční bilance vyrobeného a dodaného tepla) našim smluvním partnerům, aby mohli zpracovat vyúčtování pro vás, jako koncové
odběratele. Rok 2018 byl pro nás specifický i tím, že v jeho první polovině bylo teplo vyráběno a dodáváno ještě na staré uhelné kotelně
(spolu s plynovou), poté pouze na plynové kotelně a v samotném závěru roku byl najet zkušební provoz nové kotelny na biomasu. Zde byla
výroba tepla pro rok 2018 minimální, ale i tento zlomek celkové výroby musíme při vytváření bilance zohlednit.

Dále v textu vám předkládám základní statistické položky spojené s výrobou a dodávkou tepla ve Stochově:
Stochov – výroba a dodávka tepla 2018:
dodané teplo: 54 957 GJ
z toho z K1 : 39 431 GJ
z toho z K353: 15 526 GJ
zemní plyn K1: 1 934 689 m³
uhlí na K353: 833 t
dřevní hmota na K353: 552 m³ ( prost. metrů)
popel na K353 : 72 t

Ladislav Foubík, vedoucí provozu, ITES spol. s r.o.

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenisté zahájili v lednu prvními zápasy druhou polovinu soutěže.
Výsledky A družstva:
11.1.2019 – Stochov A – Hředle A 9:9 (body / prohry: J. Jedlička 1/3, R. Žák 2/2, P. Fencl 2/2, T. Velc 2/2, čtyřhra 2/0).
16.1.2019 – Stochov A – Slaný A 8:10 (body / prohry: J. Jedlička 2/2, R. Žák 2/2, Z. Janoušek 2/2, T. Velc 1/3, čtyřhra 1/1).
25.1.2019 – Stochov A – Obecnice A 10:8 (body / prohry: J. Jedlička 1/3, R. Žák 4/0, Z. Janoušek 1/3, T. Velc 4/0, čtyřhra 0/2).
Výsledky B družstva:
4.1.2019 – Stochov B - Unhošť B 3:15 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, R. Žák 2/2, V. Libecajt 0/4, čtyřhra 0/2)
8.1.2019 – Slaný D - Stochov B 13:5 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, R. Žák 4/0, M. Gniewek 0/4, P. Krob 0/4, čtyřhra 0/2)
18.1.2019 – Stochov B – Dříň C 9:9 (body / prohry: J. Hudeček 2/2, P. Dušek 0/4,R. Žák 3/1, M. Gniewek 3/1, čtyřhra 1/1)
22.1.2019 – Slaný E - Stochov B 16:2 (body / prohry: J. Hudeček 2/2, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/2, P. Dušek 0/4, V. Libecajt 0/2,
čtyřhra 0/2)
5.1.2019 uspořádal oddíl stolního tenisu tradiční tříkrálový turnaj pro neregistrované hráče. Turnaje se zúčastnilo rekordních 23 hráčů
a hráček. Turnaj vyhrál Pavel Hrdina, na druhém místě skončil Radek Matoušek a třetí místo obsadil Miloš Kočí.

Tělocvičná jednota Sokol Stochov - Honice zve všechny na Sokolský ples, který bude v sobotu 9. 2. 2019,
hraje skupina V pantoflích.
J. Jedlička, starosta jednoty
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás upozornit, že výběr poplatku za
provoz „Systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu“
a „Místní poplatek ze psů“ pro rok 2019 byl zahájen
dne 21. 1. 2019. Výše poplatku za odpad pro rok 2019
byla stanovena na 660,-Kč/os/rok. Výše poplatku za
psa v bytě 800,-Kč, v domě 120,-Kč.
Oba poplatky můžete uhradit platební kartou.
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DŮM KULTURY STOCHOV

PŘÍSPĚVEK OD ČTENÁŘE
Od krásně opraveného Mírového náměstí ke generální revitalizaci náměstí U Dubu, ztělesněné historii Stochova.
Při vstupu do každého nového roku si připomínáme výročí obnovy samostatného českého státu. A kde to všechno začalo?
„Ze Řípu Čech svůj domov vzal…“, to je vytesáno na základním kameni Národního divadla. Na obřad jeho kladení cestovali lidé z našeho
regionu Pražsko-lánskou koněspřežkou. Nasedali v Rynholci a jeli přes Stochov, přes Čelechovice a přes Kačici dál do metropole.
Vedle Kosmou a Jiráskem glorifikovaného Řípu známe také Libušín, Levý Hradec, Budeč, Vyšehrad… A na výšině na západním okraji
původní přemyslovské domény stojí Stochov, legendární rodiště svatého knížete Václava. Ztělesnitele národní jednoty a územní celistvosti.
Každá lokalita je (by měla být) hrdá na své rodáky. Přemyslovské pohraniční hradiště tady rozhodně stávalo a Svatováclavský dub se zde
zelená dodnes. Hned vedle je svatováclavská socha s vítězným praporcem a poblíž stojí svatováclavský kostel. Několik kroků a jsme u legendární Václavovy studánky.
Přál bych městu, ve kterém mnoho let bydlím a které je krásné, aby našlo sílu pro historizující generální revitalizaci (informační tabule
k bájné studánce, její úprava do původní historické podoby, naučná stezka do Honic, která bude dokumentovat archeologické vykopávky
a povede podél prastarých hradeb, odstranění sběrných kontejnerů, vydláždění prostranství historickou kamennou dlažbou, dořešení infocentra a muzea a umístění stálé výstavy muzeálních vykopávek ve staré škole, sjednocení plotů domů i drobného inventáře a osvětlení).
Byly použity podklady PaedDr. Václava Vodvářky, regionálního historika, lingvisty a spisovatele, za což mu velmi mnoho děkuji.
Ing. Karel Vodička, Stochov
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV
NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ NABÍZÍ:

KONEC PŘISTAVOVÁNÍ BIKRAMOVÝCH VAN NA BIOODPAD
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od 7,00h do 15,00h. Liché
soboty budou otevřeny i nadále v zimním období.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB VALENTÝN 2019
S radostí oznamujeme, že počínaje únorem 2019 se začíná připravovat na blížícího se Valentýna. Můžete tak potěšit své drahé polovičky nebo kohokoliv jiného. Čeká na vás spoustu krásných dekorací.
Dále pro vás budou připraveny speciální valentýnské vazby květin,
které určitě potěší. Nezapomněli jsme ani na hrnkové květiny ve valentýnském provedení, které provoní váš domov. Na tento den bude
objednán i speciální závoz řezaných květin z Holandska, takže si
každý určitě vybere.

Čerstvě řezané květiny
Čerstvé hrnkové květiny
Květinové aranžmá
Dárkové vazby
Svatební vazby
Smuteční vazby
Doplňkový sortiment ke květinám
( hnojiva, zeminy, postřiky…)
Květináče, truhlíky, popisky a obaly
Ke květinám
Dárkové zboží
OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ
PO-PÁ: 8,00 - 12,00h
12,30 – 17,00h
Sobota: 8,00 – 11,00h
Dále můžete sledovat 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. Dále můžete sledovat i Naše webové stránky, které zní:
www.tsstochov.webnode.cz

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
I přes mrazivé lednové počasí si někteří jedinci vybrali jako místo odpočinku promrzlou zem. Hned o silvestrovské noci
strážníci našli ležet v silnici muže, který byl pod vlivem alkoholu a zranění, které měl v obličeji mu prý způsobil neznámý útočník. Muž byl převezen zdravotnickou službou k ošetření do nemocnice.
O několik dnů později přijali strážníci oznámení o muži, který leží ve Smetanových sadech. I tento muž byl pod vlivem alkoholu, avšak
nakonec s pomocí kamaráda se dostal po svých domů, kde o něj bylo postaráno.
V polovině měsíce hlídka městské policie omezila na osobní svobodě mladíka, který po Stochově řádil jako smyslů zbavený. Nejprve ničil
vše, co mu přišlo do cesty a pak napadl několik lidí. Výtržníka si převzala Policie ČR a byl umístěn do cely.
Průvodčí ve vlaku vyhmátl černého pasažéra, který ovšem odmítal z vlaku vystoupit. Proto požádal hlídku Městské Policie Stochov o pomoc. Muž nakonec přišel k rozumu, vlak opustil a vydal se po svých. Po nějaké době si strážníci tohoto muže všimli na silnici mezi Stochovem a Kačicí. Jeho chování ohrožovalo bezpečnost silničního provozu a jeho samotného. Nakonec byl zdravotnickou službou převezen
do nemocnice k ošetření.
Městská policie Stochov

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu Stochov, Svazu tělesně postižených a stochovské organizaci Červeného kříže za přání k mým narozeninám.
Jitka Luňáková
Děkuji panu starostovi Ing. Romanu Forštovi a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Libuše Janajová
Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mým 75. narozeninám.
Stanislav Obršál
Děkujeme MÚ, panu starostovi Ing. Romanu Forštovi a Komisi pro mládež a seniory za dárek a milé přání k našim narozeninám.
Jarmila a Miroslav Vodičkovi
Děkuji MÚ, panu starostovi za blahopřání a dárek k mým narozeninám. Též děkuji za gratulaci MO STP.
Jan Feierfeil
Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mým 90. narozeninám.
Libuše Blechová
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KAMARÁDI STOCHOV
Ahoj!
Rádi bychom vás pozvali na náš letní dětský tábor, který se už řadu let koná v zapomenutém pustém kraji poblíž vísky Sovolusky. Tábor
se nachází v povodí řeky Střely, jejíž proud je ukrytý v obležení nekonečné zeleně luk a tajemných hvozdů. Krajina lidskou stopou nedotčená
a neobjevená skýtá mnohá dobrodružství.
Každoročně hrajeme s dětmi celotáborovou hru s určitým tématem. Letos jsme pro vás připravili hru na téma „Kdo přežije aneb Robinsonův ostrov“. Milí rodičové se však nemusí obávat o své ratolesti – po čtrnáct dnů našeho pobytu budou děti v naprostém bezpečí, nebudeme
nikoho posílat domů ani mučit hlady jako v originální hře :-). Máme upravená pravidla hry tak, abychom v dětech vzbudili soutěživost, spolupráci, hravost, vynalézavost, představivost. Máme rádi legraci a smích, stejně jako naši malí táborníci, proto se děti mohou těšit na mnoho
bláznivých her a rošťáren.
Trosečníci ale nepřijdou ani o hledání imunity, boje o účast na kmenové radě, napětí a různá překvapení, která zažívali reální účastníci na
Robinsonově ostrově.
Děti se z tábora vrátí bohatší nejen o mnoho zážitků, ale i dovedností. Naučí se například orientovat se v terénu nejen pomocí buzoly. Po
skončení prázdnin si pak můžete být jistí, že cestou do školy váš žák či žáček nikdy nezabloudí. Táborníci si také budou posílat zprávy pomocí Morseovy abecedy, takže SMSky, které vám vaše dítko bude posílat, nebudou již více obsahovat písmenka, ale jen čárky a tečky.
Dále hodláme zlepšit náš vztah k přírodě, takže očekávejte, že si vaše dítko bude chtít pořídit živého mazlíčka třeba v podobě pavouka, žížaly nebo žáby.
Naším hlavním cílem je však naučit děti kamarádství, spolupráci, čestnosti, ale také užít si čtrnáct dní v krásné zapomenuté krajině, ve
které zvoní dětský smích a dobrodružství je tu cítit na míle daleko. Vůně léta a stíny stoletých vrb k nám každoročně lákají další nové táborníky, kteří tu získávají nové kamarády, zkušenosti a zážitky.
A toto je náš čtrnáctidenní plat, kterého si vážíme a hřeje nás u srdce. Nic nedokáže zaplatit ten pohled na spokojené nadšené děti, jak
cestou domů sborově v autobuse zpívají a při loučení si zalykavě říkají, že za rok se zas uvidí u táborového ohně pod hvězdnou oblohou,
kde si slibují věčné přátelství.
Těšíme se na vás!¨Vaši oddíloví vedoucí, praktikanti, zásobovači, kuchařky, zdravotnice, hlavní vedoucí a kondoři, experti na
táborovou srandu. Více informací o našem táboře na www.ltstrela.cz
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KAMARÁDI STOCHOV
Zima u Kamarádů
Konec loňského roku byl u Kamarádů pěkně nabitý. Nabízíme malou ochutnávku z toho, co jsme s vámi prožili. Doufáme, že také rok 2019
bude tak hezky vyvedený.

Mikulášská
V neděli 2. prosince se sokolovna zaplnila malými čertíky a andílky. Společně s velkými anděly a čerty se dovádělo a tancovalo. Děti si
mohly jako každý rok nazdobit perníčky a vyrobit si krásné vánoční ozdoby a přáníčka. V průběhu odpoledne jsme si zahráli hned několik her,
mezi nimiž byla i papírová bitva nebo štronzo. Za každou soutěž dostaly děti sladké odměny. Po celý čas akci moderoval náš již ostřílený
Mikuláš, který mimo jiné kontroloval, jestli děti dostatečně dovádí na parketu. Na konci akce byli všichni spokojení a příjemně unavení.
Chtěla bych poděkovat za pomoc všem zúčastněným dobrovolníkům. A také všem dětem a jejich rodičům za to, že přišli a strávili s námi hezké odpoledne. Těšíme se zase za rok!

Vánoční zpívání a Zumba v DPS
Jako každý rok jsme i v tomto prosinci navštívili babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou. 14. 12. 2018 jsme se odebrali
v hojném počtu do společenské místnosti, kde jsme s dětmi zazpívali nejznámější vánoční koledy. Po koledách následovalo tancování ve
stylu zumby se Zuzkou. Na konci děti rozdaly babičkám a dědečkům vlastnoručně vyráběná přáníčka. Byl to příjemný čas, těšíme se na další
návštěvu v DPS.
Kristýna Hejzlarová

Celé Česko čte dětem - Vendelín
17. prosince 2018 proběhla v klubovně kamarádů další krásná akce: Celé Česko čte dětem – Vendelín. Naším hlavním hostem byl Tomáš
Kratina, hasič. Pan Kratina je také předsedou Sportovní a kulturní komise na Stochově. Přečetl dětem kousek pohádky od Kapitána Lipánka.
Děti si odnesly krásné knížky a pohrály si s hostem. Bylo to krásné zakončení rodičovského centra na poslední schůzce v tomto roce.

Celé Česko čte dětem – Kamarádi
21. prosince 2018 jsme úspěch z akce Celé Česko čte dětem zopakovali. Na akci četli vedoucí, a dokonce se zapojily i samotné děti. Každé dítě dostalo krásnou knížku. Součástí akce bylo i losování z doručených videí, na kterých rodiče zachytili své dítko při parkuru. Hlavní cenou byla vlastnoručně podepsaná kniha youtubera Taryho, kterou vyhrál Míša N.
Těšíme se na letošní rok a další krásné nové akce.
Lucie Gombitová

Živý betlém
Dne 23. 12. 2018 se na stochovském náměstí konal již dvacátý, jubilejní, ročník Živého betlému. Toto pěkné výročí nás přimělo ohlédnout
se zpět, jak to celé vlastně začalo. Rozhodly jsme se proto uspořádat výstavu fotografií a videí ze všech předchozích ročníků Živých betlémů.
Ta byla k vidění v pasáži na náměstí celý týden před samotným představením.
Aby Živý betlém dostál svému názvu, rozhodly jsme se do našeho představení zakomponovat krom všech živých postav i živá zvířata – tím
pádem byl letošní ročník opravdu živý se vším všudy. Pasáčci přišli s ovečkami, které přihnal ovčácký pes a tři králové, které hrála děvčata ze
Sportovní stáje Lány - Vašírov, přijeli na živých koních. I přesto, že byl předvečer Štědrého dne, mohu říci, že tento tradiční příběh přilákal
nemálo diváků. Rozhodně bychom chtěli poděkovat všem, kteří obětovali svůj čas (představení se zkoušelo za každého počasí už od října!)
a zahráli si v tomto, již klasickém, příběhu. Tradičně patří velké poděkování Městu Stochov, společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.
a Kulturnímu zařízení města Stochov, kteří tento projekt od samého počátku podporují a také MAS Svatováclavsko, z.s., která se letošním
Živém betlému spolupodílela.

VÝZVA
Pokud máte doma fotografie, či videa za jakéhokoliv ročníku Živého betlému ve Stochově, budeme moc rádi, když se o ně s námi
podělíte. Rádi bychom rozšířili naši kroniku věnující se této akci. Kontaktujte nás prosím na FB Kamarádů nebo na s.filipova
(zavináč) volny.cz. Děkujeme.
Štěpánka a Sylva Filipovi

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
2/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 11. 2. 2019. 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.

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 8

INZERCE

Přijmeme prodavačku do kolektivu
naší prodejny
nástup v březnu tohoto roku
Těšíme se na Vás,
bližší informace u vedoucí prodejny.
POTRAVINY
A. Uhlířová Mírové nám. 264
Stochov

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 12/2019.
Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

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

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
Nabízíme Vám reklamní plochu k pronájmu ve sportovní hale:
velká hala – plachta 2 x 2 m (500 Kč/měsíc)
squash – samolepka 214 x 40 cm (200 Kč/měsíc)
Náklady na výrobu plachty si hradí budoucí nájemce.
kontakt: sams@stochov.cz

Vzhledem k růstu inflace
ekonomického trhu došlo k navýšení cen od
8.1.2019 za jednotlivé
sporty ve sportovní hale.
V měsíci únoru bude
nově zaveden platební
terminál na recepci SH
pro usnadnění plateb
zákazníkům.

VZPOMÍNKA
V únoru to bude deset let, co nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička Božena Lakotová. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel Jozef, dcery Eva a Zuzana s rodinami

M ČČK STOCHOV SPOLEČNĚ S PARTNERY
VÁS ZVE NA TANEČNÍ ODPOLEDNE
10. ÚNORA 2019 OD 14,00 HOD. - 18,00 HOD.
K POSLECHU A TANCI HRAJE PAVEL BĚLOUŠEK
DŮM KULTURY STOCHOV - FOYER
TOMBOLA VÍTÁNA VSTUPNÉ 50,- KČ

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 23. ledna 2019 se uskutečnilo první slavnostní přivítání občánků mezi občany města v letošním roce.
Pan starosta, Ing. Roman Foršt, přivítal mezi občánky Města Stochova 1 chlapečka a 3 holčičky (jména
uvádíme se souhlasem rodičů): Richarda a Jitku Zvoníčkovi, Leontýnu Bosákovou a Viktorii Svobodovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Leontýna Bosáková

Viktorie Svobodová

NMS vydává :

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

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

Richard a Jitka Zvoníčkovi

KČT
Silvestrovského pochodu se zúčastnilo přes 200 lidí
Poslední den v roce, jako už po dvaačtyřicáté, se konal
Silvestrovský pochod, pořádaný KČT Stochov. Účast byla
hojná, konec roku odpochodovalo 215 turistů a spousta
čtyřnohých mazlíčků. Účastníci přijeli z různých míst –
Klášterce nad Ohří, Znojma, Sokolova i z Kamenice
u Jihlavy. Nejvzdálenější dorazil až ze slovenské Dobšiné.
Také věkový rozdíl byl zajímavý – nejmladší turistka Markétka Caletková z Prahy měla jen šest let, nejstaršími
účastnicemi byly sedmaosmdesátileté Květa Chodorová
z Rakovníka a Hana Rakušanová z Prahy. A jak už pomalu
bývá tradicí pro jednu stochovskou skupinu, i tentokrát si
pochod zpestřila opékáním buřtů.
Rok 2018 je úspěšně za námi a letos nás čekají další
zajímavé akce. Tradičně začneme pochodem Ze Stochova do Křivoklátských lesů, který se uskuteční 6. dubna,
a následovat bude Krušovický vejšlap 4. května. Na oba
pochody srdečně zveme všechny zájemce pěší, ale i cykloturistiky. Start bude ve foyer stochovského kulturního
domu, kde vždy Marie Benešová připraví pro účastníky
menší občerstvení, aby se mohli posilnit jak před pochodem, tak po něm. A stejně jako v loňském roce také letos
chystají členové KČT Stochov výlety za účelem poznávání
krás naší země. V květnu pojedeme obdivovat šumavskou
přírodu a v září naše kroky povedou do Beskyd.
KČT Stochov

