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Příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší v novém
roce, hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů přejí

Ing. Roman Foršt - starosta města
Mgr. Miloslava Becherová - místostarostka města
Roman Klusák - tajemník městského úřadu

Dne 1. prosince 2019 proběhlo, tak jako každý rok, slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
při této příležitosti Město Stochov ve spolupráci s Kulturním zařízením města Stochov,
připravilo kulturní a sváteční zážitek v podobě 1. adventního víkendu.
Děkujeme Redakce NMS
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STAROSTA INFORMUJE
Vážení čtenáři stochovského měsíčníku,
duch času je bohužel neúprosný, a tak i v letošním roce se
mílovými kroky ocitáme na prahu adventního období. Řada
z nás bude na poslední chvíli řešit celou řadu starostí a možná
přijdou i stresové situace. Pamatujme však na známé rčení, že
„S úsměvem jde všechno lépe“. Nenechme se zaskočit neočekávanou situací. Vzpomeňme na to, že adventní týdny by měly
znamenat především příležitost ke zpomalení nejen pracovního
tempa a zamyšlení se nad celým uplynulým rokem. V tento čas je třeba otevírat srdce
a myslet na druhé. Věnujme čas na setkání s našimi nejbližšími, připomeňme si tradiční zvyky a obyčeje. Řada měst, nejen našeho regionu, chystá krásné předvánoční
kulturní programy. Naše krásné město nebude v tomto směru výjimkou. Najděte si
chvilku a přijďte prožít část letošní předvánoční atmosféry na akce pořádané ve Stochově a v Čelechovicích. Jsem si jistý, že svého rozhodnutí nebudete litovat. Listopadové dny znamenaly pro naše město závěrečné práce na
celé řadě projektů a investičních akcích většího či menšího rozsahu. Největší dokončenou akcí je „Revitalizace návsi v Čelechovicích – III.
etapa“ s celkovými náklady ve výši cca 4.000.000 Kč. Zdejší občané i návštěvníci jistě
ocení nové povrchy chodníku a přístupových vjezdů k jednotlivým rodinným domům, a to
v pravé části návsi směrem od Stochova. Pro nový povrch všech vjezdů byla použita
vodopropustná dlažba, a to z důvodu možného zasakování dešťových srážek v daném
místě.
Na městském úřadě jsme také vyhověli několika podnětům, které podali sami občané
našeho města. Jedná se například o realizaci nového přechodu pro chodce v ulici Lidická. Pevně věříme, že toto nové dopravní opatření povede k vyšší bezpečnosti provozu
vozidel a pohybu pěších osob u místního hřbitova. Díky dalším podnětům jsme zajistili
opravu odvodnění místních komunikací v ulicích Zahradní a Ve Dvojdomkách. Chtěl bych
na tomto místě poděkovat občanům, kteří se neobávají a zašlou své podněty k dalšímu
řešení na městský úřad. Věřte, že
každou situaci posuzujeme individuálně a pokud jsme schopni pomoci, rádi tak učiníme.
Během měsíce listopadu jsme dokončili také opravu dalších kontejnerových stání, a to
v ulicích J. A. Komenského/Jaroslava Šípka a Sokolovská/Hornická. Jistě jste také zaznamenali obnovu vodorovného dopravního značení napříč katastrem města. Bohužel,
zde jsme naráželi na odpor řidičů, kteří odmítali respektovat přechodné dopravní značení
se zákazem zastavení v určité dny.
Rád bych vás také informoval o tom, že město Stochov podepsalo smlouvu o spolupráci s výkupnou druhotných surovin firmou Arferit s.r.o., která se nachází v ulici Osvobození po pravé straně při výjezdu ze Stochova (nad nádražím). Tato spolupráce spočívá v evidenci výkupu množství železného šrotu od občanů našeho města. Odevzdané
množství železa následně zapracujeme do našeho výkaznictví a město zpětně obdrží
smluvní výši odměny od autorizované obalové společnosti EKO-KOM za odevzdané
množství železa. Tato možnost vyplývá z novely zákona o odpadech a snad nám napomůže zvýšit zpětně vyplácené smluvní odměny.
Další uzavřenou smlouvou se město Stochov a obec Lány zavázaly ke spolupráci se záměrem vybudovat chybějící chodníky v místní části Stochov-Slovanka. Pokusíme se společnými silami požádat
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento záměr bychom rádi realizovali v roce 2020.
Aktuálně je objednána a zpracovává se projektová dokumentace.
Rád bych vás také informoval o personální změně v jediné městské společnosti, kterou jsou Technické služby Stochov, s.r.o.. Od 1. listopadu nastoupil na pozici ředitele této společnosti pan Petr Pokorný.
Novému panu řediteli přeji mnoho úspěchů a pevné nervy v této nelehké pracovní roli.
A pokud jste dočetli mnou psané řádky až do konce dovolte mi vyjádřit velké poděkování. Děkuji paní
místostarostce Mgr. Miloslavě Becherové a dále kolegům z rady města a všem zastupitelům za férovou
spolupráci. Všem zaměstnancům MěÚ Stochov děkuji za odvedenou práci v letošním roce. Děkuji také
občanům města za podporu, za zaslané podněty a návrhy. Bez vás všech by to opravdu nešlo. Společnými silami jsme i v letošním roce posunuli naše město opět o kus dopředu. Všem čtenářům přeji krásné, pohodové a nerušené vánoční svátky. Pevně věřím, že do nového roku vkročíme společně tou
správnou nohou.
Ing. Roman Foršt, starosta města
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA STOCHOV
Knižní novinky – upoutávka:
Dospělí: Aspoň jsem to zkusil – M.Třeštík, Bohemia – J.Svěrák, Bukůvky – T.Kubátová, Černý led – M.Connelly, Dobrá bloncka –
J.Kerouac, Džungle v kuchyni – I.Devátá, Hra na nikdy – J.Deaver, Jáma- C.J. Tudor, Kronika zániku Evropy – V.Vondruška, Úplně cizí lidé –
L.Moriarty, To nejlepší v nás – C.Hooverová, Žena mého života – T.Weaver.
Pro děti: Aprílový slabikář – J.Žáček, Klub tygrů – T.Brezina, Kluk spolkne vesmír – T.Dalton, Nemocnice pro zvířátka – L.Daniels, Ponící
od stříbrné řeky – A.Willsová, Zachraňte kocourka Míšu – P.Vernerová, Postýlková sbírka pohádek – Disney.

V období vánočních prázdnin od 23.12.2019 do 3.1.2020 bude KNIHOVNA UZAVŘENA.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Budeme se na vás těšit v novém roce 2020.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Minulý měsíc strážníci nejvíce řešili odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. I když je možnost, odevzdat velkoobjemový odpad bezplatně ve dvoře Technických služeb Stochov, tak se přesto najdou jedinci, kteří odpad nahází ke kontejnerovému stání. V několika případech se strážníkům podařilo dohledat původce těchto odpadů a byli odměněni tučnou
pokutou.
Podzimní počasí s sebou přináší první ranní mrazíky. Jeden takový se vymstil muži, který upadl na namrzlém chodníku. Strážníci, kteří byli přivoláni na místo, muži poskytli první pomoc a vyčkali s ním do příjezdu záchranné služby.
Záchranná služba musela být přivolána také k muži a ženě, kteří v nočních hodinách leželi na chodníku a měli tržné
rány v obličeji. I když se celá situace zdála býti taková, že je někdo napadl nebo se napadli mezi sebou, tak oba dva shodně uvedli, že pouze
spadli cestou domů z večírku.

Městská policie přeje všem klidné prožití Vánoc a šťastný nový rok 2020.
MP Stochov

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, z.s.
ČINNOST MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, z.s., VE STOCHOVĚ V ROCE 2019
Vždy před koncem roku je čas na hodnocení, tak i my vám předkládáme přehled naší práce.
Našim členům jsme se snažili zpříjemnit život tím, že jsme pro ně uspořádali dva týdenní rekondiční pobyty. Letos jsme využili lokalitu v podhůří Šumavy na Klatovsku a Domažlicku. Tyto pobyty se konají vždy v nádherné přírodě, krásném hotelu se vším vybavením, příjemnou
obsluhou, dobrým jídlem, zkrátka se snažíme, aby byli všichni spokojeni a týden si užili. Pobyt je organizovaný, program je předem připravený,
aby splňoval všechny aspekty rekondičního pobytu. Není to lehká práce, neboť vše zajišťujeme sami bez přispění jakékoliv profesionální
cestovky.
Pro uskutečnění nám pomáhají dotace jak od MěÚ Stochov, tak od Středočeského kraje. Oběma subjektům patří náš velký dík. Pobyty jsou
kladně hodnoceny ze strany zúčastněných, z čehož máme samozřejmě velkou radost. Také jednodenní výlety, které jsme zorganizovali letos
dva, byly plně obsazeny a měly úspěch.
I když máme v organizaci kolem 200 členů, našich akcí se zúčastňují převážně stejní zájemci. Ale postupem času se stává, že ze
zdravotních důvodů někteří již nemohou. A tak, pokud je volná kapacita, rádi přivítáme i ty, kteří našimi členy nejsou, ale mají zájem se
zúčastnit a podrobit se organizovanému programu.
V průběhu roku posíláme gratulace našim členům k narozeninám – kulatinám či půlkulatinám od padesáti let věku. Imobilním členům, tzn.
těm, kteří již pro svůj život potřebují pomoc, předáváme na konci roku - prostřednictvím důvěrníků – balíčky v hodnotě 300,- Kč.
Pro dobrou kondici využívají naši členové rehabilitační cvičení, které se koná vždy v úterý dopoledne v Malém sále DK Stochov a středeční
odpolední vycházky do okolí. V úterý a ve čtvrtek odpoledne se konají tzv. Babince, kde se při ručních pracích ženy scházejí. Cvičení
v Domě s pečovatelskou službou jsme museli od října ukončit pro mizivý zájem.
Pro příští rok máme opět připravené jak výlety, tak rekondiční pobyty, nabídku dostanou naši členové v lednu 2020. A bude záležet jen na
jejich zájmu, zda se vše uskuteční. Ostatní již zaběhnuté akce budou pokračovat i v příštím roce. Podrobnosti se naši členové dozví 5. února
na členské schůzi v kinosále DK Stochov.
Přejeme všem členům MO Stochov, příznivcům a občanům Stochova krásné Vánoce, hodně zdraví a dobré pohody.
Za MO Stochov Ludmila Dvořáková
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
AKTUALITY ZE ŽIVOTA STŘEDNÍ ŠKOLY SLUŽEB
A ŘEMESEL
Čím žijí naši kuchaři a číšníci?
Šestnáctičlenný tým složený z 8 kuchařů
a 8 číšníků pod vedením svých učitelů
obhájil medailové pozice v prestižní soutěži Makro pětiboj.
Stochovští kuchaři a číšníci již podruhé
soutěžili ve finále celorepublikové soutěže,
do kterého postoupilo pět nejlepších škol
z celé České republiky. Stejně jako
v minulém ročníku jsme byli jedinou školou
ze Středočeského kraje, která se
v náročné soutěži do finále probojovala.
Už samotná účast ve finále je vítězstvím.
Vždyť z 50 oslovených škol se letošní soutěže zúčastnilo 30 českých a moravských
družstev.
Finálové klání se konalo v pátek
11. října 2019 v Makro Akademii Praha
Stodůlky, následné sobotní slavnostní
vyhlášení výsledků proběhlo v prostorách
PVA EXPO Letňany v rámci 9. mezinárodního veletrhu FOR GASTRO HOTEL.
Zatímco v ročníku 2018 stochovská škola získala dvě medaile družstev a jednu v jednotlivcích, ročník 2019 přinesl medaili ve všech třech
kategoriích družstev a čtyři v soutěžích jednotlivců. V letošním ročníku se hodnocení poprvé zúčastnili také komisaři z České barmanské asociace, a ti jednoznačně prohlásili, že nejlepší drinky se míchají na Stochově!
Žijeme ale i po soutěži. Připravujeme se na další. Další ročník soutěže Gastro Labe proběhne v únoru 2020. Z minulých tří naši přivezli
zlatý, stříbrný a bronzový pohár.
V termínu 17. října 2019 učitelé a žáci střediska gastronomických služeb a vedoucí školní kuchyně zajišťovali např. občerstvení na sportovní
hry v městské sportovní hale v Kladně pro zaměstnance Středočeského kraje v počtu 120 osob. Dalším v pořadí byl raut pro NIDV
a konferenci Evropské komise 28. listopadu v Praze.

Realizujeme zahraniční praxe ve třech našich německých partnerských pracovištích. Naši kuchaři a kosmetičky se nedávno vrátili z třítýdenní stáže v partnerské
škole v Hameln.
Co nového u kosmetiček a kadeřnic?
Rok 2019 byl i pro ně velmi úspěšný a zapisuje se významně do historie školy. Naše kadeřnice zvítězila v Koruně kreativity a stala se
MISTRYNÍ EVROPY v kategorii dámský společenský účes. Od roku
2018 jsme zahájili žákovský provoz pro veřejnost ve druhém kladenském pracovišti v Mlýnské ulici, kde poskytujeme služby barber shopu.
Získali jsme dotaci v programu Erasmus + a připravujeme stáže
v Itálii, kam vyjede třicet žáků v doprovodu svých učitelů na patnáctidenní odbornou stáž do italské školy. V rámci projektu vycestují opět,
stejně jako v minulých dvou letech, na odbornou stáž kromě kuchařů
a číšníků i žáci oboru Hotelnictví.

Jak se daří maturantům oboru Hotelnictví a turismus
Absolventi oboru hotelnictví jsou velmi úspěšní na zahraničních odborných stážích nejen v Itálii, ale i v Německu. Mnoho z nich vykonává
odbornou a učební praxi v top – pražských hotelích, kde jsou hodnoceni
velmi dobře. Řada z nich se po maturitě stává z praktikantů zaměstnanci. Podívejte se na www.ssars na video s našimi stážistkami v italské
Sardinii.
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Co připravujeme pro řemeslné obory?
Právě dokončujeme rekonstrukci instalatérských dílen včetně moderního
vybavení cvičnými montážními panely, budoucí prváci už se budou učit v novém.
Věříme, že naváží na dobrou tradici svých předchůdců. Vždyť i instalatéři se
v roce 2019 chlubí medailí z regionálního kola a krásným umístěním na 4. místě
v celostátní soutěži odborných dovedností.
Klempíři – patří nepochybně k chloubě školy. Třikrát v historii celostátní
soutěže odborných dovedností s mezinárodní účastí, zařazené do projektu České
ručičky, jsme měli nejlepšího klempíře jednotlivce v republice. Od roku 2012 naše
klempířská družstva stojí na bedně vítězů. To ale není ještě všechno. Od 15. do
17. ledna 2020 proběhne již 6. ročník regionálního českého kola soutěže, který
pořádá právě naše škola. Pod patronací Cechu klempířů, tesařů a pokrývačů
jsme nejen pořadatelem soutěže, ale i gestorem pro region Čechy pro všechny tři
obory. Věříme, že u příležitosti soutěže u nás opět přivítáme zástupce naší partnerské školy v dolnorakouském Mistelbachu, zástupce Středočeského kraje i
zástupce města Stochova. Od prosince začínáme stavět. Novou moderní halu se slaňovací věží v rámci projektu IROP s názvem Centrum
vzdělávání klempířů.

Nezapomeňme na skladníky a logistiku

Koncepce školy je založena na vzájemné prostupnosti maturitních a učebních oborů stejného či podobného zaměření. Proto jsme učební
tříletý obor Operátor skladování doplnili maturitním oborem Logistické a finanční služby, který zaměřujeme na logistiku skladování materiálu a zboží. Pro tuto oblast máme nejen dlouholeté zkušenosti, ale i dostatek lukrativních smluvních partnerských pracovišť ve středočeském
regionu.
A pokud se někdo po získání výučního listu rozhodne pro maturitní zkoušku?
Není problém! Pro vyučené ve tříletém oboru nabízíme maturitní nástavbu Podnikání v denní dvouleté nebo dálkové tříleté formě studia.
Napříč obory vznikla i podnikatelská JA firma. V loňském roce si přivezla dvě medaile z Hradce Králové a letos se opět chystá do boje
o vítězství. Převážná většina žáků zapojených do firmy patří mezi žáky ubytované na domově mládeže. To proto, že žáci se svými vychovatelkami ve svém volnu tvoří množství zajímavých a nápaditých řemeslných produktů.
Často se stává na soutěžích a akcích, že se organizátoři a účastníci ptají: „A kde ten Stochov vlastně leží?“, rádi
a s hrdostí odpovídáme. Stochov znají už na soutěžích v Brně, Praze, Děčíně, ví o něm i velké gastronomické školy v Brně
a Ostravě, znají jej i naše přátelé v Německu a Rakousku. Budeme moc rádi, když o nás budete vědět i vy, občané města Stochova. Nejsme
ani „intr“, ani „hornický učňák“. Nástupnická organizace v roce 1993 pod názvem SOU a U Stochov se vyvíjela až do současné podoby.
S bývalým „hornickým učilištěm“ máme společnou jen adresu, čísla katastrálních pozemků a budov. Ale i ty se změnily k nepoznání a prošly
řadou rekonstrukcí.
Přijďte si podívat a přesvědčit se sami, jak se u nás ve škole žije a pracuje, a to 14. ledna je Den otevřených dveří. Pokud se vám
to nehodí můžeme si domluvit individuální termín. Stačí napsat, zavolat nebo přijít.
Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka SŠSaR Stochov

KOMISE PRO MLÁDEŽ A SENIORY
Komise pro mládež a seniory pracuje v tomto složení: Mgr. Marie
Peterková, Stanislava Freimanová, Rudolf Ondrášek, Mgr. Renata
Tůmová, Lenka Zbranková a paní matrikářka Jana Suprunová.
V tomto kalendářním roce člen a členky komise osobně předali 171
dárkových balíčků a přání občanům a občankám Stochova, kteří
oslavili 70, 75, 80 a 85 let, dalších 588 přání bylo doručeno oslavencům poštou. Těší nás, že oslavenci nás vřele vítají, rádi si
s námi a my s nimi popovídáme, jak šel život. O tom, že práce komise má smysl svědčí i velké množství poděkování /od 1.1. do 30.9.
jich bylo 47/. V obřadní síni MÚ bylo přivítáno celkem 35 nově
narozených občánků. Z každého vítání naleznete fotografie
v městských novinách. Na této akci se podílí také žáci ZŠ Stochov,
kteří přicházejí s pásmem básní, které s nimi nacvičuje členka naší
Mgr. Renata Tůmová. Dále se snažíme nezapomínat na ty služebně
nejstarší. Letos 17 občanů oslavilo 90 a více let. Za nimi, pokud rodina má zájem, dochází zástupci města /pan starosta nebo paní

místostarostka/ a paní matrikářka s přáním všeho nejlepšího, dárkovým balíčkem a květinami. Galerii najdete též v novinách. I letos
jsme pasovali žáky prvních tříd na čtenáře, v obřadní síni jsme se
rozloučili se žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a
v mateřských školách potom s předškoláky. S úspěchem a zájmem žáků se setkala beseda s cestovateli na půdě základní školy,
podobná beseda v DK přilákala pouze 22 občanů, což nás trochu
mrzelo. V DPS proběhla pro klienty zatím 2 tvořivá dopoledne
/velikonoční dekorace, batikování/, 11.12. 2019 se bude konat
v DK Stochov kulturní akce pro seniory starší 70 let, která je
spojena i s občerstvením. Závěrem bych chtěla popřát jménem
komise všem pohodové prožití svátků vánočních a vše nejlepší
v roce 2020, hlavně zdraví – bez toho to nejde,
klid
a spokojenost.
Mgr. Peterková, předsedkyně komise
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
„ZUŠkové Vánoce“
Rádi bychom vás pozvali na setkání s „našimi – vašimi - malými – velkými
umělci “, abychom se společně zastavili a naladili na nejkouzelnější svátky v roce.


úterý 17.12. v 17:30 - Velký vánoční koncert v DK Stochov (všechny obory
naší školy)



středa 11.12.v 17:30 - pěvecký sbor Rosička v kostele sv. Václava ve
Stochově



čtvrtek 19.12. v 18.00 - pěvecký sbor Rosička v kapličce v Kamenných
Žehrovicích



neděle 5.1.2020 v 17.00 – Tříkrálový koncert v tuchlovickém kostele – Rosička a malí muzikanti

Těšíme se, že s námi strávíte pár krásných chvil a odnesete si domů ve
svých tvářích spokojený úsměv a srdcích klid a pohodu.
Žáci a učitelé ZUŠ Stochov

Začátek školního roku v ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov
V září naše děti nastoupily do školy, kde byly zrekonstruovány odborné pracovny fyziky, přírodopisu a chemie. Učebny odpovídají trendům
moderní výuky. Zároveň byly zrekonstruovány kabinety výše zmíněných předmětů. Hlavní budova se stala také bezbariérovou, neboť byl
naistalován schodolez z šaten až do 2. patra. Žáci 1. stupně nastoupili do nově vymalovaných učeben. Dále pokračujeme v instalaci dataprojektorů do dalších tříd. V lednu by měl být dokončen rozvod internetové sítě po celé škole a postupně přejdeme na elektronickou podobu třídních knih a žákovských knížek. Rodiče budou mít možnost sledovat výsledky svých dětí on-line. Elektronicky bude zajištěna i bezpečnost
školy.
Zařídili jsme také novou pracovnu pro psycholožku, která začala v naší škole pracovat a je k dispozici jak žákům, tak rodičům. Od září proběhlo několik besed se zástupci Policie ČR. Stávající doba je, pro žáky 9. tříd, obdobím rozhodování, kam dál po ZŠ. Z tohoto důvodu se 8.
a 9. třídy zúčastnily Veletrhu celoživotního vzdělávání v Kladně. Střední škola služeb a řemesel Stochov pořádala „Projektový den“, kterého se
rovněž zúčastnili žáci 9. tříd.
Třídy 3. AB shlédly představení v divadle Lampion a výstavy v Praze na Kampě. Třídy 5. AB si zahrály minigolf. Na 2. stupni proběhly dvě
exkurze. Třídy 9. AB navštívily v Dubí u Teplic keramickou výrobu a žáci si mohli zakoupit krásné hrnečky. Žáci 8. tříd si prohlédli výrobu
v cukrovaru Dobrovice. Speciální třídy se vypravily na výlet a projely se parníkem po Vltavě. Prostě všechny třídy školy mají doplněnu výuku
i zajímavými akcemi.
ZUŠ má naplněnost velmi dobrou a v některých oborech ještě nebyli uspokojeni všichni zájemci. Můžeme se těšit na vánoční koncerty naší
„zušky“.
Za dětmi do MŠ od září přijelo několik umělců, kteří jim zpříjemnili pobyt ve školce. Děti byly nadšené z představení Matýsek a kamarádi,
Zvířátka a loupežníci. V 1. a 2. MŠ samozřejmě přivítají Mikuláše s nadílkou. Kalendářní rok bude zakončen vánočními besídkami.
V září jsme začali realizovat projekt Šablony II. Díky tomuto projektu jsme získali 3056000,- Kč. Z těchto peněz se bude financovat další
vzdělávání učitelů, rozvíjení schopností našich žáků, např. trénovat paměť, prohlubovat čtenářskou gramotnost. Díky tomuto projektu nakoupíme pro potřeby dětí tablety a počítače. Šablony II se nám podařilo získat i pro ZUŠ a MŠ.
Díky zřizovateli byl ve školní jídelně nainstalován nový výtah pro přepravu materiálu ze skladu do kuchyně. Od začátku školního roku může
stochovská veřejnost využít v naší školní jídelně službu „ Vaření přes ulici“ (podrobnosti na webu školy nebo na tel. čísle 312651209).
Za učitele a ostatní zaměstnance školy mi dovolte poděkovat zřizovateli a občanům Stochova za podporu a za přízeň naší škole. Závěrem
také popřát všem hezké prožití vánočních svátků!
PhDr. Lenka Mazuchová, MBA, ředitelka školy

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
12/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 16. 12. 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.
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
SBĚRNÝ DVŮR

Počínaje prosincem 2019 končí
pravidelné přistavování bikramových
van na velkoobjemový odpad, a to
z důvodu zimní údržby. Dále končí
prodloužená doba sběrného dvora
ve středu. Sběrný dvůr je tedy otevřen každý den od 7,00h do 15,00h.
V případě liché soboty zůstává sběrný dvůr otevřen i přes zimní období,
a to od 9,00h do 12,00h. Děkujeme za pochopení.

KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
VÁNOČNÍ LEGENDY A TRADICE

Legenda o narození Ježíška
Malý Ježíšek se narodil podle biblického příběhu v městě Betlémě,
kam se ze svého domova v Nazaretu vydali jeho rodiče Marie a Josef.
Vydali se poté, co římský císař vyhlásil sčítání lidu a jejich majetku,
kvůli lepšímu vybírání daní. Ve městě Betlémě bylo té noci, kdy Josef
s Marií došli, jediný volný nocleh, a proto se na noc uchýlili v salaši
nedaleko od městských bran. Tam také Marie porodila svého syna
Ježíše. Jako první se o jeho narození dozvěděli pastýři, kterým se zjevil
anděl a zvěstoval, že se narodil spasitel. Z východu se s cennými dary
vydali tři mudrcové. Byli to Tři králové a mezi dary, které Ježíškovi nesli
byla myrha, kadidlo a zlato. O narození budoucího krále se dozvěděl i
král Herodes Veliký. Ze strachu o svůj trůn nechal okamžitě zavraždit
všechny chlapce narozené v Betlémě. Josefovi a Marii se s malým
Ježíškem podařili uprchnout do Egypta, odkud se vrátili až po smrti
Heroda.

Původ stromečku
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí tradice vánočního
stromečku za svůj vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6. Století, narodil se v Irsku, ale misionářská činnost a
poslání ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatelé Burgundska
byli v té době pohané, a proto Kolumbán, aby jim přiblížil svátek narození Krista, ozdobil v ten slavný den zapálenými pochodněmi do tvaru
kříže starobylý jehličnan, který byl domorodci uctíván o každém zimním
slunovratu. Zář ohně přilákal zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl
kázání o narození malého Ježíška. A tak je možné, že v tento den vznikl krásný zvyk strojit vánoční stromeček.

Štědrovečerní stůl a jeho zvyky
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Většinou se symbolicky
na jeden rok pokládal pecen chleba. Na druhý roh slaměnka s trochou
všeho, co pole dalo proto, aby v následujícím roce byla dobrá úroda. Na
třetí roh se pokládaly peníze, které měly slibovat blahobyt. Na čtvrtý roh
se někde pokládala miska na kousky jídla pro dobytek a slepice. Samotný stůl se pak obepínal řetězem nebo provazem, což mělo zaručit
ochranu stáda ovcí před vlky, ochranu statku před zloději a také soudržnost celé rodiny po celý další rok. Než se zasedlo ke stolu, stoupl si
každý bosou nohou na zemi ležící sekeru, to aby ho v příštím roce nebolely nohy.

VÁNOCE A ADVENT 2019 v květinářství
My jsme na Vánoce připravené. Máme pro vás nazdobené
adventní věnce a svícny a nachystáno mnoho vánočních
hrnkových květin. Můžete u nás zakoupit vánoční kaktusy,
vánoční hvězdy a bramboříky. Najdete v našem krámečku
i mnoho vánočních dekorací, kterými zkrášlíte své domovy a
vnesete tak do nich tu pravou, vánoční atmosféru. Máme pro
vás nachystáno i mnoho novinek, které jsou vhodné jako dárky
pod stromeček pro vaše blízké.
V minulých letech jste poptávali i neobvyklé barvy, a proto
jsme se pro letošní rok rozhodly vám udělat radost a připravily
jsme pro vás mnoho barevných variací svíček. Co třeba mentolově zelená a nebo růžová?
Přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit.
Dále prosím sledujte naše facebookové stránky s názvem
Technické služby Stochov, s.r.o. Dále prosím sledujte i naše
webové stránky, které zní: www.tsstochov.webnode.cz, kde
vás informujeme o všech novinkách nejen v květinářství, ale
i v celé naší společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.

Vánoční provoz prodejny květinářství
od 1. 12. 2019 – 31. 12. 2019
Pondělí - pátek = 8,00 – 17,00h
Soboty = 8,00- 11,00h
22. 12. 2019 ( zlatá neděle) = 8,00- 11,00h
24. - 27. 12. 2019 = SVÁTKY – ZAVŘENO!!
28.- 30. 12. 2019 = ZAVŘENO !!
31 12. 2019 = ZAVŘENO !!
Jaroslava Fuksová, TS Stochov, s.r.o.
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Divadlo STOCHOV, z.s.
Divadlo STOCHOV, z.s. v roce 2019
Divadelní soubor Divadlo STOCHOV, z.s. nadále pokračuje ve své činnosti, ačkoliv nová
inscenace je zatím ve fázi poctivého zkoušení. Pro naši novou premiéru jsme zvolili text divadelní hry „Skořápka“, kterou napsal polský autor Marcin Szczygielski. Inscenaci režíruje Luboš
Fleischmann a hrají Marie Benešová a Daniela Šteruská. Až se budeme blížit k závěru zkoušení a inscenace bude připravena k premiéře, oznámíme tuto skutečnost na vědomí široké
veřejnosti v dostatečném předstihu.
Kromě zkoušení uvedené inscenace i nadále pořádáme nebo spolupořádáme akce pro
děti. V letošním roce jsme pomocí grantu od města Stochov uspořádali v sobotu 23. listopadu
2019 pohádkovou show ve stylu cirkusového představení. Děti mohly vidět postavy jako Aladina s Jasmínou,
Elzu, Annu a sněhuláka Olafa, Spidermana, Sponge
Boba a další pohádkové bytosti. Show představilo Duo
Venasis. Dle ohlasů a usměvavých dětských tváří projekt splnil svůj účel – pobavit nejmenší publikum.
Členové spolku Divadlo STOCHOV jsou zároveň aktivní při pomoci velkých kulturních projektů pořádaných Kulturním zařízením města Stochov – Masopust, Svatováclavské posvícení nebo Dětský
den. Samostatnou kapitolou je pak spolupráce při organizaci divadelního festivalu Stochovská Thálie.
Tento festival byl před 22 lety nápad členů dnešního spolku, a proto jsme rádi, že se mu velmi daří.
A zároveň děkujeme panu starostovi, Ing. Romanovi Forštovi, za předání ocenění zakladatelům tohoto
projektu. Cenu během zahájení festivalu obdrželi z jeho rukou Luboš Fleischmann, Marie Benešová,
Petr Kendroň a Tomáš Baroch jako zakladatelé této akce.
Děkujeme za podporu všem našim věrným divákům a těšíme se brzy na setkání při našich akcích.
Marie Benešová, předsedkyně spolku Divadlo STOCHOV, z.s.

DŮM KULTURY STOCHOV

PODĚKOVÁNÍ

KČT

VZPOMÍNKA

Relaxační centrum ve Stochově děkuje panu Romanovi Klusákovi za sponzorský dar ve formě sprchových hlavic, a to v počtu 2 ks.
Relaxační centrum
Děkuji městskému úřadu, Svazu tělesně postiženým, kamarádkám a celé rodině za dárky a květiny k mým narozeninám.
Drahoslava Čížková
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a panu starostovi, Ing. R. Forštovi, za blahopřání k mým narozeninám.

Eva Navrátilová

Děkuji paní Lence Zbrankové a Komisi pro mládež a seniory za přání k 70. narozeninám.
Alois Jůzl
Dne 18. 12. 2019 vzpomeneme na pana Jaroslava Kroba ze starého Stochova, který by se dožil 70. let. Zemřel 2. 4. 2019.
Vnoučata Jára a Stáňa
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KAMARÁDI STOCHOV
Závěr podzimu u Kamarádů
Kroužek Kamarádi
Už mnoho let fungující kroužek Kamarádi je stále živý. Každý pátek se
scházíme s dětmi ve věku 6-15 let u kina. Společně trávíme dvě hodiny
plné her, zábavy, povídání vyrábění…
25. října jsme si užili prodlouženou schůzku v podobě halloweenského
řádění. Děti vyprávěly strašidelné příběhy, přemohly upíra pomocí
česneku, jedly hrůzostrašné toasty vlastní výroby, namalovaly si vlastní
trička, …. Doufáme, že si děti akci užily stejně jako my, dospěláci.
1. listopadu se konala korálková schůzka – děti si pro své milé navlékaly
náramky či přívěsky. Dále jsme si zahráli zajímavou strategickou hru
s Umpalumpou, naším expertem na hry z LT Střela. O týden později
jsme byli na bowlingu a posléze se přesunuli do klubovny, kde jsme hráli
hru s pantomimou (opět s Umpalumpou), u které jsme se dobře pobavili.
15. 11. si děti užily klidnou chvilku u čtení na krásné akci Lucky G. –
Celé Česko čte dětem. 22. listopadu si pro děti připravila program naše
vedoucí Martina. Děti si zahrály zajímavou hru na celou schůzku.
Přijď i ty mezi nás, ať už jsi malý nebo velký, jistě se s námi dobře pobavíš! :)
Kristýna Hejzlarová
Magic the Gathering
V měsíci říjnu i listopadu proběhly turnaje v Magic the Gathering pro
děti v kroužku. Hrál se formát zvaný standard. Děti si turnaj náramně
užily a odnesly si spoustu cen. I poslední místo získalo odměnu.
V turnajích můžou děti vyhrát krabičky, podložky, karty, kostky a jiné
krásné ceny. A i když se zdá, že tato hra je spíše pro kluky, zdání někdy
klame. Nově máme v kroužku i tři děvčata, která se již snaží vyrovnat

stálým hráčům. Neváhejte a přidejte se k nám do party. Kroužek má
ještě volná místa a je zdarma díky podpoře města Stochova.
Lucie Gombitová
Celé Česko čte dětem – Vendelín
V rodičovském centru Vendelín jsme již druhým rokem uspořádali tuto
krásnou akci. Letos nám přišel číst o houbičkách pan zastupitel npor.
Mgr Robert Filip. Svým poutavým přednesem zaujal nejen děti, ale i
maminky. Každé dítě si od nás odneslo knížku od sponzorů Knihcentrum, Kosmas a od našeho spolku. Čtěte dětem alespoň 20 minut denně.
Lucie Gombitová
Celé Česko čte dětem – Dračí jezdci
V kroužku Kamarádi jsme si přečetli úryvky z krásných knížek a také
si zasoutěžili o sladkou odměnu. Děti si od nás odnesly knížky od
sponzorů Knihcentrum, Kosmas a od našeho spolku.
Lucie Gombitová
Celé Česko čte dětem - 1. mateřská škola a 2. mateřská škola
Dvě příjemná dopoledne jsme strávili také v obou školkách na Stochově. Řekla jsem si: „Když mám dítě už ve školce, co se jim tam vetřít

a udělat tam nějakou akci.“ No a podívejme - dvě krásná čtení
s hostem Jiřím Štraubem a jeho knihou Rockové pohádky pro
malé rebely. Jiří s sebou vzal i kytaru, a tak své čtení prokládal
i rockem. Děti tleskaly, podupávaly a rockově si naší návštěvu
užily. Prozradím vám, že jeho kniha se dočká druhého vydání a
bude k dostání ve všech velkých knihkupectvích. A aby toho
nebylo málo, tak Jiří píše druhý díl. Takže příští rok, pokud
kniha vyjde, pozvu Jirku na další krásné čtení do našich školek.
Moc se těším. Kdo rád čte a je rockerem, nezapomeňte si knihu příští rok koupit.
Lucie Gombitová
Toboga
V listopadu jsme již počtvrté v tomto roce navštívili zábavní
centrum Toboga. Celý autobus dětí jsme vypustili na celkové
hrací ploše 6 000 m2. Rozutekly se nám jako mušky na klouzačky, trampolíny a spoustu dalších atrakcí. K obědu jsme si
dali pořádně do bříška pizzu. Moc se těšíme na příští rok, kdy
toto centrum rádi znovu navštívíme a děkujeme za spolupráci
panu Havlíkovi (www.veseleomalovanky.cz)
a manažerůmTobogy.
Lucie Gombitová

Předvánoční keramika a vyrábění
9. 11. 2019 jsme se sešli v klubovně Kamarádů na předvánoční keramiku a vyrábění. Jako tradičně nám s keramikou
přijela pomoci paní Alena, která měla pro zúčastněné maminky
s dětmi připraveno spoustu inspirativních nápadů na vánoční
dekorace i dárečky. Dorazila i návštěva z Kulturní a sportovní
komise - pan Miroslav Slavík. Všem to šlo skvěle od ruky, a tak
se po dokončení keramické výroby mohli účastníci ještě pustit
do tvorby vánočního věnce a děti pomocí otisku ruky vytvořily
krásné obrázky andělíčků. Doufám, že si všichni užili příjemné
tvůrčí odpoledne a teď už se těšíme, až paní Alena přiveze
vypálené výrobky z keramiky, které bude možné vyzvednout v
klubovně Kamarádů.
Krásné a klidné dny předvánoční přeje za Kamarády Lucka H.
Vyrábění pro Onkoláčky
V pátek 15.11. jsme s dětmi na kamarádské schůzce konali
dobro. Připojili jsme se k tvoření na vánoční charitativní jarmark
pro Nadační fond Šance onkoláčkům. Onkoláčkům pomáháme
již několik let, a tak jsme ani vteřinu neváhali, když vyhlásili
výzvu o pomoc. Pletli jsme fleecové hračky pro pejsky. Všechny nás to moc bavilo, na jarmark jsme odeslali 20 krásných
hraček. Celý výtěžek z prodeje výrobků poputuje na podporu
dětí s onkologickým onemocněním.
Mgr. Zuzana Lochmanová
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KAMARÁDI STOCHOV
Muzeum Stochov zve na
Vánoční výstavu, na které můžete
vidět krásné betlémy, vánoční
pohlednice a další předměty
s vánoční tématikou.
Výstava byla zahájena v neděli
8. prosince a potrvá do konce ledna.
Do 21. prosince můžete hlasovat
o nejkrásnější stochovský betlém.
Vítězové budou vyhlášeni před
představením „ŽIVÝ BETLÉM“,
dne 22. prosince.
Těšíme se na vás.
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis Sokol Stochov
Dalšími koly pokračovala utkání v krajské i okresní soutěži s výsledky.
„A“ mužstvo odehrálo tři kola:
22.10 Sokol Buštěhrad A : Sokol Stochov A 9:9 (body/prohry - J. Jedlička 1/3, R. Žák 3/1, T. Velc 2/2, Z. Janoušek 2/2, čtyřhra 1/1
25.10 Sokol Hředle A : Sokol Stochov A 10:5 (body/prohry- J. Jedlička
1/3, R. Žák 0/3, T. Velc 3/0, P. Fencl 0/4, čtyřhra 1/1)
10.11 Sokol Stochov A : TJ Úholičky 10:4 (body/prohry- J. Jedlička
2/1, R. Žák 2/1, T. Velc 2/1, Z. Janoušek 2/1, čtyřhra 2/0)
„B“ mužstvo odehrálo čtyři kola:
25.10 Sokol Stochov B : DTJ Sparta A 2:16 (body/prohry- J. Hudeček
1/3, T. Šubrt 0/4, M. Freiman 0/4, P. Dušek 0/4, čtyřhra 1/1)
28.10 Sokol Dříň C : Sokol Stochov B 15:3 (body/prohry- J. Hudeček
2/2, T. Šubrt 0/4, M. Freiman 1/3, P. Dušek 0/4, čtyřhra 0/2)
12.11 STC Slaný E : Sokol Stochov B 12:6 (body/prohry- J. Hudeček
2/2, T. Šubrt 0/4, P. Fencl 3/1, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 1/1)
13.11 Sokol Stochov B : Slovan Kladno C 4:14 (body/prohry- J. Hudeček 2/2, T. Šubrt 0/4, P. Krob 2/2, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 0/2)
„C“ mužstvo odehrálo tři kola :
1.11 Sokol Stochov C : STC Slaný F 8:10 (body/prohry- O. Krobová
0/1, P. Krob 3/1, M. Freiman 4/0, V. Libecajt 0/4, P. Jedlička 0/3, čtyřhra 1/1)
5.11 Sokol Dříň : Sokol Stochov C 4:14 (body/prohry- O. Krobová
1/3, P. Krob 4/0, M. Freiman 4/0, P. Dušek 4/0, čtyřhra 1/1)
19.11 TTC Kladno H : Sokol Stochov C (body/prohry- P. Krob 4/0, M.
Frieman 4/0, P. Dušek 3/1, V. Libecajt 0/4, čtyřhra 2/0)
T. J. Sokol Stochov – Honice pořádá v sobotu 4.1. 2020 tradiční
„Tříkrálový turnaj“ ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů. Registrace
v 8:30.
T. J. Sokol Stochov - Honice zve všechny členy a přátele sokola na tradiční „Sokolský ples“, který se bude konat v sobotu 8. února 2020. Hraje skupina
V pantoflích. Vstupenky si můžete rezervovat na telefonu 606 420 831.
Za oddíl stolního tenisu Jaroslav Jedlička, starosta jednoty

TK STOCHOV, z.s.
Závěr roku s sebou přináší zhodnocení celoročních
aktivit. Páteční večer, 29. listopad, patřil 20. slavnostnímu setkání hráčů a příznivců stochovského tenisu. Hlavním cílem bylo společně strávit příjemný večer a zhodnotit úspěchy a aktivity za uplynulý rok, soutěže a umístění hráčů na celostátních žebříčcích. Hlavní prioritou
tenisového klubu je práce s mládeží. Pro mladé hráče
byly připraveny dva tenisové kempy. Tradičním se stává
týdenní pobyt v Itálii.

Tenisový klub Tenisimo Lignano poskytuje Stochovským zázemí pro pobyt a tenisové zápasy s mladými
Italy. Příměstský kemp na domácích kurtech je určen
především nejmladším hráčům, mezi kterými je velmi
oblíben i pro svůj atraktivní doprovodný program.
Významnými událostmi roku byl XX. ročník Stochovského poháru a Posvícenský turnaj čtyřher. „Rok
2019 byl pro náš tenisový klub úspěšný, věřím, že tomu
tak bude i v roce příštím. Poděkování patří hráčům,
trenérům a také sponzorům, bez kterých by aktivity klubu byly velmi omezené,“ říká prezident klubu Roman
Klusák.
Mgr. Petr Paták, DiS.

ŠACHY STOCHOV
V neděli 17.11. jsme přivítali u nás v klubovně hráče
oddílu Buštěhradu D a třetí kolo je také minulostí. Podle
papírového hodnocení jsme měli být silnějším soupeřem,
a také výsledek tomu odpovídá. Zvítězili jsme 5 : 0 , takže
po třetím kole jsme obsadili první místo v tabulce. No
a čtvrté kolo na sebe nenechá dlouho čekat.
Sehrajeme ho prvního prosince v Brandejse, takže hopsa
hejsa do Brandejsa. Je to jedno družstvo z těch nejsilnějších, takže jsme zvědaví, jak souboj dopadne. Do konce
roku nás ještě čeká 7. 12. vánoční turnaj a 15. 12. poslední
soutěžní kolo v tomhle roce. Zdravíme všechny hráče šachu ve Stochově, přijďte si zahrát. ŠO Stochov.
Se šachovým pozdravem zdraví Tůma R.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
KARDIOZÓNA VE SPORTOVNÍ HALE
Na základě dokončeného výběrového řízení byl vybrán dodavatel nového sportovního vybavení pro projekt „Kardiozóna SAMS“. Do konce
letošního roku tak budou provedeny drobné stavební úpravy bývalé posilovny ve sportovní hale města a budou dodány a zprovozněny nové
stroje v rámci zřízení tzv. „Kardiozóny“. Jedná se o profesionálními sportovní stroje, a to celkem 10 ks (3 běhací pásy s interaktivním displejem, 2 eliptické trenažery, 2 kola typu recumbent, 2 veslovací trenažéry a 1 stepper s led plus displejem). O spuštění „Kardiozóny“ budeme
informovat v nejbližším možném termínu (počítáme cca 2-3 měsíce) do jejího otevření. Prostor bude vybaven klimatizací.

MULTISPORT KARTA
Ve Sportovní hale ve Stochově můžete využívat Multisport karty na squash, badminton, bowling,
plážový volejbal. Více informací na recepci sportovní haly.

WEBOVÉ A FACEBOOKOVÉ STRÁNKY SPORTOVNÍ HALY STOCHOV
Dále sledujte naše facebookové stránky s názvem Sportovní areály města Stochova a webové
stránky, které zní: www.sportstochov.cz

NA RECEPCI PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY
Na recepci Sportovní haly ve Stochově přijímáme platební karty.

KOSMETIKA VE SPORTOVNÍ HALE
Nově vám ve Sportovní hale ve Stochově nabízíme prodej kusových sprchových gelů, šamponů a zapůjčení ručníků. Je možné vám ručník
za malý poplatek ve sportovní hale zapůjčit. Sprchové gely a šampony vám nabízíme k prodeji, a to na recepci sportovní haly.

VÁNOČNÍ BALÍČKY
Zahájili jsme prodej vánočních sportovních balíčků. Můžete vybírat v různé cenové relaci a dále pak také podle toho, na jaký sport je
vánoční balíček určen.

DÁRKOVÉ POUKAZY
Nevíte, čím podarovat své blízké, rodinu či kamarády? Na recepci Sportovní haly ve Stochově vám nabízíme dárkové poukazy, které můžete zakoupit buď na bowling, squash či badminton a udělat tak radost dárkem pod
stromeček.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dne 13. a 14. 11. 2019 se ve Sportovní hale ve Stochově konal další volejbalový turnaj mezi
školami SOŠ a SOU.
Pořadatelem je Střední škola služeb a řemesel Stochov. Jeden den byl na programu volejbalový
turnaj chlapců, druhý den turnaj dívek reprezentujících škol.

NOVÁ TRIČKA MĚSTO STOCHOV
Ve Sportovní hale Stochov vám nabízíme k prodeji nová trička s logem názvu našeho města.
Můžete ho u nás zakoupit přímo na recepci sportovní haly. K dispozici jsou velikosti M, L a XL.
Jednotná cena trička je stanovena na 200 Kč/ 1 ks.
Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV

INZERCE

Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky

Hledám pro své klienty nemovitosti ve Stochově
(byty, domy, pozemky a zahrady). Volejte nebo
pište 605 881 104
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme









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



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

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
Opravy dodávek
Příprava na STK včetně vyřízení
Diagnostika vozů
Prodej autobaterií
Opravy startérů, hlavy motoru
Opravy brzd, výměna oleje, kapalin
Oprava karosérií včetně laku
Oprava auto elektriky
Prodej náhradních dílů na objednávku
Prodej a servis pneu
Ruční mytí vozu a čištění interiérů
Servis a plnění klimatizace
Čištění interiéru ozonem
Nová služba - proplach automatických
převodovek včetně výplní
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 13. listopadu 2019 se uskutečnilo další slavnostní přivítání občánků mezi občany města. Pan starosta, Ing. Roman Foršt,
přivítal mezi občánky Města Stochova 2 chlapečky a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Viléma Švába, Matyáše
Matějku, Charlotte Ellu Makulovou a Ines Mičínovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Vilém Šváb

Charlotte Ella Makulová

Ines Mičínová

Matyáš Matějka

PŘÁNÍ

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

Informace pro občany
Vážení občané,
je to až k nevíře, že stojíme opět na prahu vánočních svátků. Času pohody, volna,
dárků a rozzářených dětských očí s očekáváním, co dostanou pod stromeček. Rok je
téměř u konce, a tak si trochu zabilancujme - Správa bytového fondu:














nová střecha - blok 44, ulice Švermova

předělávka bytu 2+1 na 2x 1+kk. čp. 379, bl. 102, ul. U stadionu

výměna sklepních oken, v suterénu domů bl. A, B, H, ul. J. Šípka, 9. května
instalace domofonů, objekt Domu s pečovatelskou službou, výměna zvonků bl.45
společné televizní antény - 11 byt. domů - přechod tel. příjmu
z DVB-T na DVB-T2
dovybavení ordinací lékařů novými , pohodlnými a moderními
křesílky
dovybavení Obchodní pasáže - lavice, TV, květiny
ubourání požární zbrojnice - Honice
výměny vodoměrů - TUV, SUV - 390 kusů, bytové domy ve vlastnictví města
malování společných prostor, drobné údržby, revize, výměny
stoupaček
příspěvky lidem poskytnuty na rekonstrukce bytů - cca ve výši
750 000,- Kč
zateplení bytových domů blok 18 a bl. 27,29 - do konce roku budou zhotoveny přístupové chodníky k bloku 18. i s osazení nových laviček
výměna střešních oken na některých domech z důvodu již špatných klimatických podmínek je přesunuta na rok 2020.

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

Závěrem mého výčtu informací vám všem chci popřát krásné
vánoční svátky a šťastný nový rok 2020.
Mgr. M. Becherová, místostarostka města

PŘÁNÍ
MO ČSSD Stochov přeje všem svým příznivcům
a sympatizantům krásné a pohodové prožití svátků
vánočních.
Předsedkyně MO ČSSD Mgr. Miloslava Becherová

PLES MĚSTA

