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Z KANCELÁŘE STAROSTY
Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání, mimo jiné, schválilo plán investičních priorit pro období
2019 - 2022. Tento vychází z návrhů jednotlivých politických uskupení a Rady města. Na čem tedy v rámci investičních
akcí budeme v nejbližších letech pracovat? Chceme společně začít tím, že dokončíme záležitostí, které jsou v současné
době již projektově připravené. Jedná se například o rekonstrukci spodní části ulice Ve Dvojdomkách, ulice Na Americe
nebo o rekonstrukci Návsi Družby v Čelechovicích. Dokončíme také obnovu chodníků v Honicích. Projektově je připravena
také rekonstrukce ulice Konopaská v Čelechovicích, zde se však nejprve pokusíme získat národní dotaci z ministerstva pro
místní rozvoj. Další, tentokrát Evropské dotace, o které se budeme pokoušet, souvisí se zateplováním bytových domů ve
vlastnictví města. Dokončuje se projektová dokumentace pro zateplení domů Dukelská/Hornická 311 - 314 a Švermova/Dukelská 271 - 276.
Následně zpracujeme a podáme žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Rada města projednala a odsouhlasila studie pro revitalizace vnitrobloků v ulici Pionýrů a Zborovská. V dotčených veřejných plochách je
myšleno na nová parkovací místa, na místa k odpočinku a relaxaci a také děti si přijdou na své. V současné době běží poptávkové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace pro možnost následné realizace obou akcí.
Rada města se intenzivně zabývá současným stavem společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. V rámci této městské společnosti radní
navštívili, na výzvu starosty města, areál společnosti v Honicích a následně na svém zasedání schválili plán investic týkající se postupné
obnovy techniky společnosti. Během následujících 3 let chceme postupně nahradit přesluhující nebo dosluhující techniku a také zmodernizovat areál včetně vybavení. I zde se pokusíme získat dotaci na nákup elektromobilů, které by měli nahradit stávající vozidla značky Multicar.
V rámci situace parkování vozidel v ulici Lánská na Slovance probíhají jednání zástupců města s vedením ČD a SŽDC. Pokoušíme se
vyřešit majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům tak, abychom
mohli v Nádražní ulici realizovat záměr na vybudování parkoviště
P+R. Tato záležitost nebude vyřešena za pár měsíců, ale pevně
věřím, že postupnými kroky se podaří dílo dotáhnout do zdárného
konce.
Rok 2019 se ponese také v duchu projektových příprav pro řadu
dalších investic. Postupně tak připravíme rekonstrukce ulic
9. května, Družstevní, náměstí U Dubu. Opravíme také chodník
v ulici Nerudova na Slovance. Projektové práce bude třeba připravit
také na zateplení hlavní budovy ZŠ Stochov nebo třeba na rekonstrukci sálu a přísálí v domě kultury.
V prosinci také došlo k dokončení dalších akcí, a to rekonstrukce
chodníků v ulici U Stadionu před blokem č.p. 376 - 379. Před sousedním domem U Stadionu č.p. 380 - 383 je nově rozšířeno stávající
parkoviště. Nově zde položená finální vrstva je vodopropustná tak,
abychom zadržovali v daném místě srážkové vody jejich prostým
zasakováním. Pokračujeme také v postupné rekonstrukci stávajících kontejnerových stání, nově jsou dokončena dvě,
a to v ulici Dlážděná a v Čelechovicích v ulici Nová. Dokončen
je také chodník v Honicích v ulici Osvobození – směr Stochov.
Součástí výstavby chodníku byla také úprava stávající vodoteče
a mostku na veřejném městském pozemku tak, aby docházelo
k eliminaci akumulace srážkových vod v případě jejich výskytu při
intenzivnějších deštích.
Vážení spoluobčané, přeji vám touto cestou vše dobré do roku
2019, přeji vám pevné zdraví, štěstí a také životní úspěchy. Přeji
si, aby vám letošní rok vyšel v maximální míře tak, jak si jen budete přát. Před námi na městském úřadě je řada úkolů a já pevně
věřím, že se nám je s vaší podporou podaří společně dokončit.
Ing. Roman Foršt, starosta města
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
PROSINEC V NAŠÍ ŠKOLE
Celý měsíc prosinec byl ve znamení přicházejících vánočních svátků. 1. i 2. MŠ měly své besídky, kterých se zúčastnilo mnoho rodičů.
I přes velkou zimu všichni vydrželi na besídce 1. MŠ, která se konala v prostorách zahrady.
V 1. MŠ se postupně začal vyměňovat nábytek v jednotlivých třídách.
ZUŠ měla několik koncertů i na odloučených pracovištích v Kamenných Žehrovicích a Tuchlovicích. Velmi pěkný byl „Velký koncert“ v DK
Stochov.
Pro výtvarný kroužek se zlepšily podmínky činnosti. Byl vybudován koutek s umyvadly.
Děti z družiny, jako každý rok, připravily přáníčka pro seniory v pečovatelském domě a také naše děti potěšily seniory vánočním pásmem
písní a říkánek.
Žáci speciálních tříd 8. a 9. ročníků navštívili ISS Slaný, kde se seznámili s nabídkou učebních oborů. Prohlédli si prostory školy a vyzkoušeli si podle svých zájmů některé pracovní činnosti různých řemesel.
Velmi důležitou akcí naší školy v prosinci byly vánoční trhy, které se poprvé konaly v prostorách školy a novinkou byla také vánoční kavárna. Myslím, že tato akce se povedla i podle reakce vás stochovských občanů. Ve vánoční kavárně nám s obsluhou pomohli studenti
Střední školy služeb a řemesel Stochov. Ve spolupráci s touto školou bychom chtěli pokračovat i při dalších akcích.
Ve středu 19. 12. žáci 6. -9. tříd ve sportovním areálu svedli tuhé boje ve vybíjené. Vítězné třídy dostaly velký dort. Ve čtvrtek 20. 12. se
všichni žáci školy pobavili na filmovém představení v DK Stochov. Vstupenky byly hrazeny z výdělku za sběr papíru.
Chtěla bych poděkovat za dobrou práci všem učitelům a ostatním pracovníkům naší školy v roce 2018 a do roku 2019 také všem pracovníkům školy a nejen jim – i všem občanům Stochova a našim žákům popřát jen to nejlepší.
Od ledna 2019 budou také nové úřední hodiny v kanceláři naší školy pro platbu poplatků.
Po
Út
St
Čt
Pá

7.00 – 11.00
13.00 – 16.30 hod.
7.00 – 9.00 hod.
7.00 – 11.00
13.00 – 15.30 hod.
7.00 – 11.00 hod.
7.00 – 9.00 hod.
PhDr. Lenka Mazuchová, MBA, ředitelka školy

KNIHOVNA STOCHOV
Malé ohlédnutí za koncem roku 2018. V měsíci listopadu jsme v knihovně přivítali spisovatele Jana Opatřila, který pro druhé třídy a třetí
třídu připravil zajímavé povídání o svých knihách. Zapojil do svého vystoupení i děti, které byly úžasné a vtipné. S Radanou Švecovou jsme
si vyrobili vánoční svíčky. V prosinci k nám zavítal Václav Fikrle s doprovodem a zažili jsme opravdu krásný poetický večer, který byl propojený s ochutnávkou vín z místní vinotéky.

KNIŽNÍ NOVINKY – upoutávka:
Robert Bryndza – Chladnokrevně, Helen Fieldsová – Dokonalá kořist , Michael Třeštík – Chceš-li rozesmát pánaboha, Jan Bauer – Jsi můj
král, Pavel Kosatík – Jiný TGM, Radka Třeštíková – Veselí, Patrik Hartl- Nejlepší víkend, Tom Hanks – Neobvyklý typ, Marta Davouze Víkend s Miriam, Bill Clinton – Pohřešuje se prezident, Lars Kepler – Lazar, C.J. Tudor – Kříďák, Jojo Moyesová – Sama sebou, Ivona Březinová – Ňouma z áčka, Roblox, Jiří Kahoun – U všech čertů, Michael Dahl- Děsivé historky, Daniela Krolupperová – Polštářoví podvodníci.
Všem stávajícím i novým čtenářům oznamujeme, že od nového roku vybíráme poplatek za registraci ve stejné výši, tzn. děti do 15 let 50,- Kč
a dospělí 200,- Kč. V Čelechovicích platí děti 25,- Kč a dospělí 50,- Kč. Poplatek můžete zaplatit ve dvou splátkách.
V rámci meziknihovní výpůjční služby zajišťujeme ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně zapůjčení knih a dokumentů, které nemáme ve svém fondu. A také připomínáme našim čtenářům, že si u nás mohou půjčit i časopisy, např. Květy, Vlastu, Respekt,
Téma, ABC, Story, atd.
Závěrem chceme našim čtenářům i nečtenářům popřát šťastný a pohodový nový rok. Přijďte si k nám vypůjčit knihy, časopisy,
posedět s přáteli a pobavit se na různých akcích a možná se i trochu poučit a něco nového naučit. Budeme se na vás těšit.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 4

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Během uplynulého měsíce, měli strážníci Městské Policie Stochov plné ruce práce. Přestože byl advent, museli strážníci několikrát řešit spory mezi příbuznými. V jedné situaci musela být na místo přivolána i hlídka Policie ČR, jelikož došlo k fyzickému napadení. Ve všech případech hrál svou roli alkohol.
Pod vlivem alkoholu byla i žena z Kladna, která v ulicích Stochova popíjela, obtěžovala ostatní občany a zvonila na
zvonky. Jelikož nebyla schopná hlídce prokázat svoji totožnost, musela být předvedena na policii, kde jí posléze byla
udělena bloková pokuta.
Poděkování patří dětem, které na služebnu Městské Policie Stochov přinesly dvě zraněné hrdličky, kterým tak určitě
zachránily život. Hrdličky byly předány zaměstnancům záchranné stanici AVES v Brandýsku.
Městská policie Stochov přeje všem šťastný nový rok 2019

PŘÍSPĚVEK OD ČTENÁŘKY
NOVÝM ZASTUPITELŮM NA CESTU
Dovolím si začít svůj vzkaz úryvkem z dětské slohové práce Aničky Kamrlové z Kladna.
Jaký by byl můj vysněný svět?
Byl by určitě kouzelný a plný dobra. Lidé by se k sobě chovali hezky, neubližovali by si, nepomlouvali se, pomáhali si, nekoukali by na rozdíly mezi sebou, nezáviděli by si, prostě by se k sobě chovali přátelsky a mírumilovně…..Večer by se po dlouhém dni plném práce a radosti
všichni sešli se svou rodinou na večeři, popovídali si o tom, co krásného zažili, pak by si popřáli dobrou noc, lehli by si do svých měkkých
postelí a ještě před usnutím by přemýšleli o tom, v jak krásném světě žijou……..
Možná se právě usmíváte nad slovy autorky, která jste právě přečetli. Možná se mračíte, možná se vysmíváte ideálním představám, přece
víte, o čem je život. Možná se ale zamyslíte – město přece chystáte pro budoucí generace. Pozoruhodné středočeské městečko, které vzniklo
spojením malebných vesnických zákoutí a „novodobého“ sídliště, městečko potomků domorodců i lidí, kteří sem přišli za prací. Každý jiný,
jako i my jsme každý jiný. Ale každý z nás má svůj vysněný svět a může svým kamínkem přispět do mozaiky města – pokud mu dáme příležitost.
Nově zvolení zastupitelé pozvali k povolebnímu jednání jen některé držitele nových mandátů, vybrali jen některé nabízené kamínky. Mozaika, která se buduje, má morální trhlinu, i když nebyl porušen zákon.
Vážení zastupitelé, přeju vám, abyste při svých jednáních dokázali přijmout a ocenit všechny nabízené kamínky a nastavili vztahy a pravidla
našeho města podle svých snů a čistého svědomí.
Anna Chocholová
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás oslovit na prahu nového roku a popřát vám hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů. Zároveň bych vás chtěla
ujistit, že všichni zastupitelé za hnutí ANO, kteří jsme získali mandáty díky vám, se budeme snažit, aby se nám v našem městě dobře a klidně žilo. Vašich hlasů a podpory ve volbách si velice vážíme. Na náš volební program a priority nezapomínáme, přestože v roli opozice to
nebudeme mít lehké. Věříme však, že základní cíl – spokojený život ve městě Stochově – spojuje všechny zastupitele bez rozdílu politické
skupiny, strany či hnutí.
Za zastupitele hnutí ANO - Mgr. Renata Tůmová

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 bude 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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FLORBALISTÉ FBC BLUE HORSES
Úvod nové sezóny nezastihl florbalisty modrých koní v oslnivé formě. Co stojí za pochmurnými výsledky, se nyní dozvíte v krátké zprávě.
Záložní B - tým sice potvrzuje každým zápasem zlepšující se souhru a kvalitu, nicméně hrubé chyby v obraně a takticky nedisciplinované
chování bránících hráčů kolem velkého brankoviště stálo tým nemálo bodů. Přesto je však nutné vystihnout stabilní výborné výkony brankáře
Liebzeita, jehož výstroj musela být několikrát zkoumána, zda neobsahuje magnet na soupeřovy střely. Dále zapracování mladých pušek
Kalety, Bradáče a dalších jejich kolegů do sestavy, kde odvádějí dobrou práci a v neposlední řadě tréninkovou morálku pod dohledem trenérského doyena Michala Čermáka, která jistě povede k dalšímu zlepšení jak kvality hry, tak kvality bodové sklizně.
A-tým modrých koní po letech sklizně ochutnává po sestupu do nižší soutěže medicínu velmi nahořklou, na jejíž konzumaci dlouho nebyl
zvyklý. Po zápasech z minulých sezón, kdy hráči sváděli vyrovnané bitvy s hráči s extraligovou zkušeností, se v ligovém podpalubí musí
popasovat s důraznou hrou, běhavým florbalem a kombinovanou sestavou. Po odchodu klíčových hráčů minulosti a chřadnoucím tělesným
schránkám ostatních borců (otců) se jedná o nelehkou výzvu. V kompletní sestavě se však jedná o více než konkurenceschopný tým, který
by se měl v konečné tabulce umístit výše než v současném středu tabulky. Současná osa týmu, nestárnoucí střelec s vizáží středoškolského
playboye Prokop, obránce Pulec, jehož projektily trápí brankáře a jejich nechráněné části těla i ve snech a mexický fantom v masce Lukáš
Zbránek, drží bodové konto na přijatelné hranici. I zde se dá však očekávat v druhé polovině sezóny zlepšení herní i bodové, zejména pokud
si prodlouží svou kariéru stochovský nezmar Macík, jehož výkony dávají hře řád i kvalitu.
Závěrem bychom rádi poděkovali svým sponzorům, zejména pivovaru Zichovec a městu Stochov. Rádi přivítáme na tréninku nové tváře,
které mají o florbal zájem a rádi se s námi podělí o své umění. Přejeme vám, milým čtenářům, do nového roku 2019 hodně štěstí a zdraví.
FBC Blue Horses

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis
Stochovské áčko odehrálo poslední zápasy první poloviny krajského přeboru 2. třídy. Družstvu se stále nedaří, můžeme jenom doufat, že
jarní část bule lepší. Sestupové baráži se ale s největší pravděpodobností už nepůjde vyhnout.
Béčko mělo 2 týdny volno, takže za poslední měsíc odehrálo jenom 2 zápasy.
Výsledky A družstva:
24.11.2018 – Rudná A – Stochov A 17:1 (body / prohry: J. Jedlička 0/3, R. Žák 0/3, Z. Janoušek 0/3, T. Velc 1/1, čtyřhra 0/2, 5x WO).
25.11.2018 – Stochov A – Lány B 7:11 (body / prohry: J. Jedlička 3/1, R. Žák 0/3, Z. Janoušek 0/3, P. Fencl 1/2, čtyřhra 0/2, 3xWO).
8.12.2018 – Hředle A - Stochov A 12:6 (body / prohry: J. Jedlička 1/2, R. Žák 0/3, Z. Janoušek 2/2, T. Velc 2/1, čtyřhra 0/2, 2x WO).
Výsledky B družstva:
19.11.2018 - Dříň B – Stochov B 12:6 (body / prohry: J. Hudeček 0/4, P. Krob 1/3, M. Gniewek 1/3, R. Žák 4/0, čtyřhra 0/2).
11.12.2018 – Slovan Kladno C - Stochov B 12:6 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, R. Žák 4/0, P. Dušek 0/4, čtyřhra 1/1).
J. Jedlička, starosta jednoty

ŠACHY STOCHOV
V šachovém dění našeho klubu došlo k několika změnám, tak bych s nimi rád seznámil všechny zájemce o šachy v našem městě. Druhého prosince jsme u nás přivítali hráče z Lysé nad Labem. Podařilo se nám zvítězit 5 : 0, a tak jsme se posunuli v tabulce z pátého místa na místo druhé. 9. prosince jsme
sehráli vánoční turnaj, jako obvykle to byl turnaj členů našeho oddílu, protože z neregistrovaných hráčů
přišli jen dva. Přesto jsme si docela pěkně zahráli, takže spokojenost.
16. prosince jsme jeli odehrát páté kolo, a to do Klecan. Nastoupili proti nám s velice mladými hráči a
musím přiznat, že nás docela potrápili. Například můj soupeř byl mladší o celých 69 let a musím přiznat, že
pár tahů před koncem partie měl jasnou výhru. Zachránilo mne jenom několik slabších tahů, které mi pomohly uhrát bod. Na první šachovnici se hráči dohodli na remíze, takže konečný výsledek 4,5 : 0,5 nás
vyhoupl po pátém kole na první místo v tabulce.
Závěr roku 2018 se nám docela vydařil, doufáme, že i po Novém roce nějaký ten bod uhrajeme, i když
nás čekají těžší soupeři. Šachový oddíl přeje všem lidem ve městě do nového roku hodně štěstí a hlavně
pevné zdraví.
Robert Tůma
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL
Kuchaři a číšníci ze střední školy ve Stochově obsluhovali v Senátu
Po několika velmi úspěšných akcích, pořádaných v prostorách MŠMT
v Karmelitské ulici v Praze, se tým učitelů a žáků 1. ročníku oboru kuchař
– číšník dne 20. listopadu přemístil tentokrát do reprezentativních budov
Senátu PČR, aby připravil raut pro účastníky celostátní konference
s názvem „Cesta ke svobodě a demokracii“, pořádané Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR ve spolupráci
s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) v jednacím sále Valdštejnského paláce.
Pro účastníky konference připravil tým gastronomického střediska SŠ
služeb a řemesel Stochov ve spolupráci se školní kuchyní, vedenou paní
Věrou Kunešovou, ranní a dopolední občerstvení i oběd. V krásném Jičínském salónku jsme servírovali oblíbený plněný croissant s anglickou slaninou a sázeným vejcem, sandwiche se šunkou a sýrem a celozrnné chlebíčky s křenovosmetanovou pomazánkou a červenou řepou, ke kávě oblíbené koláčky s různými náplněmi a Masarykův perník. Obědové menu
sestávalo z kuřecích řízečků marinovaných v jogurtu a obalených
v cornflakes a vepřových řízečků podávaných s lehkým bramborovým
salátem. Nabízeli jsme také grilované tortilly plněné trhaným vepřovým
masem, marinovaném v BBQ omáčce, podávané se salátem Coleslaw. Mysleli jsme i na vegetariány. Nejen pro ně jsme připravili Cous-cous
s grilovanou zeleninou. Završením našeho menu byly ovocné mísy a variace minidezertů - ovocné košíčky, větrníčky, kakaovo-ořechová piškotová roláda a čokoládové brownies. Nejen pro žáky, ale i pro nás, učitele, byla tato zkušenost velice zajímavá. Prostory Valdštejnského
paláce jsou nádherné a možnost pohybovat se v nich i bez poslaneckého mandátu byla pro nás jedinečná. Dokonce jsme se podívali do senátorské restaurace, kterou nás provedl její zaměstnanec odbytového střediska. Zkrátka jsme velice rádi, že jsme mohli žákům i sobě v rámci
našich pracovních povinností zprostředkovat takovýto zážitek.
Bc. Miroslava Moravcová, vedoucí učitelka

Další skvělý úspěch žáků stochovské Střední školy služeb a řemesel, Stochov, tentokráte v oboru instalatér
V květnu si naši instalatéři vybojovali účast na celorepublikovém finále Soutěže žáků středních odborných škol a středních odborných učilišť
oboru instalatér. Soutěž každoročně vyhlašuje Cech instalatérů České republiky, zájmové sdružení. Účast ve finále jsme vybojovali po dlouhých sedmi letech. Do Prahy o nejvyšší mety odjeli žáci, kteří se kvalifikovali v Českých Budějovicích, a to Šimon Danda a Jakub Choc. Finálové klání se konalo ve dnech 22. - 23. listopadu v Kongresovém centru. Až na místě jsme měli možnost poznat naše soupeře. Společně
s námi do Prahy přijeli instalatéři z Děčína, Chomutova, Pardubic, Havířova a domácí z Prahy 9 – Jarova.
Tak jako každé regionální kolo, i finále začalo testem teoretických znalostí. V testu získali naši reprezentanti 39 bodů, jen horší čas jim
přisoudil třetí místo, a tím také pracoviště č. 3 pro praktický úkol. Praktický úkol obsahoval rozvod vody, odpadní potrubí, osazení předstěnového prvku pro závěsné WC, montáž umyvadla se stojánkovou baterií. Dále také montáž otopného tělesa a připojení rozvodu topení
k závěsnému kotli. Dalším úkolem bylo i částečné zalisování spojů na rozvodu vody.
Již první den se projevily vyrovnané výkony a zkušenosti v práci všech družstev. Druhý den, brzy po zahájení, 5 družstev odevzdalo pracoviště se splněným úkolem. Následovalo nekonečné čekání na vyhlášení výsledků. Hodnotitelé pečlivě měřili a kontrolovali všechna kritéria.
V 17 hodin, za účasti pozvaných hostů a sponzorů, nadešel čas vyhlášení výsledků. Ve vyzdobeném salonku bylo cítit velké napětí. Po úvodních slovech sponzorů a hostů všichni přítomní ocenili dlouhým potleskem pana Karla Frantu, který stál u zrodu instalatérských soutěží
a celých 21 roků se věnoval jejich přípravě a organizaci. Letošní ročník p. Franta organizoval naposledy a nezbývá, než mu za dlouholetou
práci při soutěžích poděkovat.
Bezprostředně na to se všichni konečně dočkali z úst zástupkyně Cechu instalatérů vyhlášení výsledků. Naši žáci bohužel neudrželi medailovou pozici a v konečném hodnocení obsadili sympatické a také nepopulární čtvrté místo v republikové soutěži s tzv. bramborovou medailí
se ziskem 197 bodů. Možná přílišný spěch s dokončením úkolu a finálová tréma chlapcům svázaly v důležitých okamžicích ruce, ale
v porovnání se soupeři z větších škol se naši chlapci neztratili. Za úspěšnou reprezentaci školy děkujeme a ke skvělému úspěchu Šimonovi
a Jakubovi blahopřejeme.
Tabulka bodů a pořadí finálové kola
Celorepublikové finále
Praha 2018
Praha 9 - Jarov
Děčín
Pardubice
Stochov
Chomutov
Havířov

teoretický
test
49
35
39
39
32
25

praktická
část
171
174
168
158
144
111

celkem
bodů
220
209
207
197
176
136

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doufáme a věříme, že letošní úspěch bude správnou výzvou pro nové žáky a že se najdou vhodní pokračovatelé,
kteří naváží na letošní instalatérské úspěchy.
Bc. Petr Kedroň, vedoucí učitel OV
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme

Přijmeme prodavačku do kolektivu naší prodejny
nástup v lednu tohoto roku








Těšíme se na Vás,
bližší informace u vedoucí prodejny.



POTRAVINY
A. Uhlířová Mírové nám. 264

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



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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GALERIE 90 LETÝCH
V měsíci prosinci 2018 oslavili 90. narozeniny paní Libuše Blechová, pan Josef Mládek a 92. narozeniny pan Jan Réger. K těmto významným životním jubileím jim byli popřát starosta města, Ing. Roman Foršt a Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory. (Výše jmenovaní
souhlasí se zveřejněním fotografie, jména a příjmení v měsíčníku Naše město Stochov).
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

PODĚKOVÁNÍ
Velice děkujeme panu starostovi a paní matrikářce za krásný slavnostní
obřad, který se uskutečnil dne 8. 12. 2018 u příležitosti oslavy naší diamantové
svatby. Rovněž děkujeme za blahopřání i dary. Na 60. výročí od naší svatby,
která se konala 6. 12. 1958, budeme rádi vzpomínat.
Manželé Anna a Josef Komárkovi
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání a dar k mým narozeninám.
Anna Komárková

KAMARÁDI STOCHOV

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

NMS vydává :

INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané,
rok se s rokem sešel, a my již stojíme na začátku roku 2019. Je to až k nevíře, jak
čas rychle ubíhá. Dovolte mi, nejprve vám všem, malým i dospělým, popřát mnoho zdraví, štěstí a úspěchů do tohoto roku. Před námi opět stojí mnoho naplánovaných investic, a věříme, že tyto nové akce přispějí nejen ke zkrášlení našeho
města, ale i potřebám všech obyvatel.

PLÁN SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU NA ROK 2019











1.

2.
3.

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/

a) BYTY- velké akce:
po zateplení BD bloků 18, 27 a 29, následné malování
chodeb těchto domů, i bl. 10,11,83, výměny zvonků
příprava antén pro příjem DVB-T2 signál
výměna střešních oken (velux), BD bl. 30, 74, 75,76, 83,
84, 85
výměna střešní krytiny BD, bl.44
zateplení arkýřů (celkem 26)
výměny dalších sklepních oken na BD, bl. A, B, C
připraveny jsou příspěvky pro lidi ve výši 700 000 Kč, na
rekonstrukci bytů
„tak zvanou svépomocí“
i nadále budou prováděny ostatní opravy, údržby bytových
domů, aj.
b) NEBYTOVÉ PROSTORY:
Renovace čekáren lékařů, včetně vybavení (2x čekárna
praktického lékaře, čekárna ženské lékařky a čekárna zubní
ordinace)
PČR- výměny slaboproudých rozvodů
Oprava Požární zbrojnice v Honicích
Mgr. Miloslava Becherová, místostarostka města

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
1/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 11. 1. 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
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