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STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, drazí sousedé,
opět po měsíci je na čase poskytnout všem dobrým lidem pár informací o aktuálním dění v rámci rozvoje
našeho města za uplynulé období. Květnové dny plné prapodivného počasí jsou za námi a nám se snad
v daném čase společnými silami podařilo pár záležitostí posunout směrem k lepšímu stavu.
Jako první vám představím novou posilu strojního vybavení vozového parku městské společnosti Technické služby Stochov, a to
nově pořízený multifunkční zametací stroj AEBI MFH 2500. Tohoto
pomocníka město zakoupilo pro účely zajištění kvalitnějšího a rychlejšího čištění místních
veřejných komunikací a chodníků pro pěší. Stroj bude pod správou společnosti Technické
služby Stochov a v našich ulicích ho budete dle potřeby vídat celkem pravidelně.
Další novinkou, která byla dodána a instalována za účelem zlepšení informovanosti
občanů o systému třídění odpadů, je rozmístění celkem 3 nových informačních panelů.
Tyto obsahují jednoduché a potřebné informace o systému likvidace odpadů, který je
v našem městě využíván. Infopanely naleznete u stanovišť podzemních kontejnerů
v ulicích Jaroslava Šípka, J. A. Komenského a Lipinská v Čelechovicích. Město Stochov
tímto vyjadřuje poděkování autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. za, pro město, bezplatnou výrobu a dodávku předmětných infopanelů.
Skončila také přípravná fáze investiční akce, v rámci které dojde k výměně oken a dveří
v objektu č.p. 490 (v současné době Speciální škola Slunce). Do
poptávkového řízení se přihlásili celkem 4 uchazeči. Cenově
nejvýhodnější nabídku předložila společnost BOHEMIA PLAST
GROUP s.r.o. a došlo k podpisu smlouvy o dílo za cenu cca
1.480.000 Kč vč. DPH. Samotná realizace bude provedena
v době letních školních prázdnin. Ve stejné fázi, tj. ukončení
přípravy, vysoutěžení zhotovitele včetně uzavření smluv o dílo
jsou projekty „Snížení energetické náročnosti bytového domu
Dukelská/Švermova 271-276“ a „Snížení energetické náročnosti bytového domu Hornická/Dukelská 310-314“. Realizace
bude taktéž započata v nejbližších týdnech. Celkové souhrnné
náklady stavebních prací obou domů činí dle stávajících smluv
o dílo celkem 17.920.110 Kč.
(pokračování na str. 3)

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci květnu 2019 oslavily 93. narozeniny paní Anděla
Bratrůová a 90. narozeniny paní Anežka Hlinomazová (viz foto).
K těmto významným životním jubileím jim popřáli starosta města
Ing. Roman Foršt a Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory. (Výše jmenovaní souhlasí se zveřejněním jména a příjmení
v měsíčníku Naše město Stochov).
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně
zdraví.
Redakce NMS
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STAROSTA INFORMUJE
Také rekonstrukce ulice Konopaská
v Čelechovicích je stavebně připravena,
výběrové řízení dokončeno a vybraný zhotovitel zahájí realizaci stavebního díla
v září letošního roku. Smluvní cena díla
činí cca 3.012.000 Kč. Zdejší občané se
tak po dokončení díla dočkají nové vozovky, chodníků pro pěší a moderního veřejného osvětlení.
Také vás možná zaujaly nově pořízené květinové věže, které
jsou osázeny pestrými květinami na Mírovém náměstí. Město
přistoupilo k tomuto kroku z toho důvodu, že chceme oživit centrální prostor našeho městečka tak, aby se tento, především
v letních měsících, stal příjemnějším pro pohodové chvilky při
vašich procházkách nebo třeba při posezení v letních podvečerech.
Město také obdrželo informace o tom, že obě podané žádosti
o poskytnutí dotace na Středočeský kraj byly vyhodnoceny kladně. Obdržíme tak dotaci ve výši 100.000 Kč na pořádání městských slavností „Svatováclavské posvícení 2019“ a dotaci ve výši
40.000 Kč na „Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu Stochov
2019“ (akce již proběhla). Na tomto místě je třeba poděkovat
zastupitelům Středočeského kraje za poskytnutí výše uvedených
finančních prostředků.
Jistě jste také zaznamenali probíhající výstavbu rodinných
domů na Slovance (pod železničním přejezdem). Pozemky dotčené výstavbou doposud katastrálně spadaly pod obec Lány.
Na základě jednání mezi obcemi došlo k dohodě, kdy dotčené
území, o výměře cca 4,1 hektaru, nově bude patřit pod katastr
města Stochov. Dohoda o změně
hranic města Stochova a obce
Lány byla schválena zastupitelstvy
obou dotčených obcí. Naše město
tak v brzké době uvítá nové občany a budou-li tito zde přihlášeni
k trvalému pobytu, lze očekávat
každoroční daňový výnos ve výši
cca 1.000.000 Kč.
Vážení sousedé, přeji vám
příjemné prožití červnových dnů
a příští měsíc vám rád přidám
sérii dalších informací o rozvoji
v našem
hezkém
městě.
Roman Foršt, starosta města
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL
Další úspěch žáků Střední školy služeb a řemesel ve Stochov
V úterý 14. května 2019 uspořádala Střední škola služeb a řemesel ve Stochově z pověření Odborového svazu Stavba, již 10. ročník „Přebor ČR stavebních škol“ v in-line bruslení chlapců a vloženého závodu dívek. Přeboru se účastnilo 6 chlapeckých družstev a 3 družstva dívčí. Soutěže se zúčastnili žáci ze škol v Ústní/L, z Berouna, Teplic, Prahy, Vimperku a Kladna.
Naší školu reprezentovali chlapci z učebních oborů „klempíř“ (Šimon Vocásek), „operátor skladování“ (Oskar Tomčík) „kuchař číšník“ (Jan Janeba, Damián Bradáč a Jacob Lucas Soto), „kadeřník“ (Sára Fujdiarová a Veronika Vostatková), dále pak děvčata zastoupená oboru „kuchař-číšník“ (Kristýna Tomanová, Denisa Laurová) a „kosmetické služby“ (Natálie Puchernová). Děvčatům se závod velmi
vydařil, neboť obsadila první místo v soutěži družstev, kdy ve čtyřech disciplínách z pěti (5x400m, 3x400m, 2x400m + štafeta) obsadila
první místo. Pouze v závodě na 4x400 m, skončila děvčata na třetím místě. Dalším úspěchem našich žákyň bylo obsazení prvního místa
v soutěži jednotlivců, tzv. „Stochovská čtyřstovka“.
V letošním ročníků se dařilo ale i chlapcům, kteří se oproti loňskému roku zlepšili o jedno místo a skončili pátí. Super výkon předvedl
Lucase Sota, který vyhrál (jako jediný z našich) svou disciplínu 2x400m a rovněž zvítězil i ve „Stochovské čtyřstovce“.
„Jsme rádi, že jsme mohli u nás na Stochově přivítat reprezentanty nejen ze škol z blízkého okolí a že se tato akce daří zorganizovat již
řadu let“, konstatovala ředitelka Střední školy služeb a řemesel Stochov Ing. Jaroslava Pichová. „Štěstí nám přálo i co se týkalo počasí
a budeme se těšit na další ročníky, kdy vstupujeme do další desítky“, dodala ředitelka školy. Všem reprezentantům děkujeme za vzornou
reprezentaci svých škol a přejeme jim hodně úspěchů nejen v dalších sportovních kláních.
Ing. Jaroslava Skřivanová, zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování, Střední škola služeb a řemesel Stochov
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV
PRONÁJEM BIKRAMOVÝCH VAN
Potřebujete vyklidit své byty, sklepy, domy?
Potřebujete se zbavit harampádí dříve, než se z něj nervově zhroutíte?
Bouráte kůlnu nebo dílnu?
Chystáte se rekultivovat svou zahradu?
Ceny za pronájem bikramových van:
Bikramová vana 2m³ - 500 Kč vč. DPH / 1 den
Bikramová vana 4m³ - 700 Kč vč. DPH / 1 den
Bikramová vana 6m³ - 1 000 Kč vč. DPH / 1 den
Doprava – 24 Kč vč. DPH/ 1 km
K ceně pronájmu a dopravy je nutno připočítat poplatek za uložení odpadu (skládkovné) dle platného ceníku Ekologie, s.r.o.
V případě zájmu o tyto služby, kontaktuje p.Jaroslavu Fuksovou,
tel: 727 917 968 dále pak na e-mail: ts-stochov@seznam.cz

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Rádi bychom vás informovali, že v měsících červen-červenec bude
prováděno průběžné ošetření ploch proti plevelům. Jedná se zejména o
Mírové náměstí, chodníky kolem dětských hřišť, hřbitov a jiné. Použitý
chemický prostředek je účinný, při tom šetrný k životnímu prostředí a po
zaschnutí neškodný i při styku s pokožkou. Přesto upozorňujeme majitele
čtyřnohých kamarádů, aby dbali opatrnosti.

ÚKLID ,,RYBNÍKA“
Jako každoročně pracovníci Technických služeb Stochov, s.r.o. provedli vyčištění rybníka, který se nachází v Honicích. Rádi bychom poděkovali hasičům z Hasičské záchranné stanice ve Stochově za jejich pomoc a ochotu právě při čištění.

KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
V průběhu celého týdne od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019 pro vás
bude připraven velký výběr řezaných i hrnkových květin, kterými
potěší vaše ratolesti své paní učitelky, pány učitele, profesorky a
profesory. Samozřejmě pro vás máme i spoustu krásných dárečků.

CO NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ NABÍZÍ
Čerstvé řezané květiny
Čerstvé hrnkové květiny
Květinové aranžmá
Dárkové vazby
Svatební vazby
Smuteční vazby
Doplňkový sortiment ke květinám (hnojiva, zeminy, postřiky
květináče, truhlíky, podmisky a obaly ke květinám
Poradenství
Dárkové zboží
POZOR! Měníme PRÁZDNINOVOU pracovní dobu.
Od 1.7.2019 bude otevřeno v těchto časech:
Znovu otevíráme dne 20. 8. 2019
PO – PÁ:
10,00 - 17,00 h
SOBOTA:
po dobu prázdnin – ZAVŘENO
NEDĚLE:
ZAVŘENO
!!! Od 27. 7. 2019 do 19. 8. 2019 je krám UZAVŘEN !!!
Dále prosím sledujte 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. Na těchto stránkách můžete vložit své podněty a
připomínky. Dále prosím sledujte i naše webové stránky, které
zní: www.tsstochov.webnode.cz
Jaroslava Fuksová TS Stochov

ZÁMĚR NA ODPRODEJ NÁKLADNÍCH VOZIDEL
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KAMARÁDI STOCHOV
Celé Česko čte dětem – fantastická zvířata
Dne 5. května proběhl druhý ročník Celé Česko čte dětem - fantastická zvířata. Na akci četl
mladý spisovatel Jiří Štraub svou první knihu
Pohádky pro malé rebely. O přestávku jsme si
protáhli celé tělo s panem starostou Romanem
Forštem a Robertem Filipem. Také jsme si vyrobili krásné záložky do knížek. Druhé čtení měla
slečna youtuberka IceQueen Easy s Harrym
Potterem a Fantastickými zvířaty. Obě čtení se
dětem líbila. Každé dítě si odneslo krásnou knihu
a maminky si zasoutěžily o kuchařky. Těšíme se
na další ročník a jsme napnutí, kdo nám asi přijde předčítat. V příštím roce se můžou na akci
Celé Česko čte dětem těšit také maminky a děti
z Rodičovského centra Vendelín.

Toboga
V letošním roce jsme zábavní centrum Toboga navštívili
celkem třikrát na celý den. Naplnili jsme celičký autobus dětmi.
A kdo se nevešel, jel vlastní dopravou. Díky spolupráci
s panem Havlíkem - www.veseleomalovanky.cz jsme získali
slevu na vstupném, a tak můžeme celý výlet poskytnout za
minimální částku 300 Kč, kde v ceně je doprava, vstup a oběd.
Toboga nabízí velké množství zábavy na 6 000 m2 své plochy
– klouzačky, trampolíny, prolézačky, horolezeckou stěnu aj.
Děti se tam vyřádí, unaví a získají další zážitky. Těšíme se na
další výlety s vámi.

Burza dospělého oblečení
V květnu proběhla také burza pro dospělé. Pořádáme ji již několik let dvakrát do roka. Dospěláci zde mohou prodat své oblečení, které již
nepotřebují či jej dostali a nechtějí ho. Ostatním stačí jen přijít a něco pěkného si na sebe koupit. Oblečení je tu různé a cenově dostupné
všem. Těšíme se zase na podzim.
Lucie Gombitová

Kamarádské jarní tvoření
V sobotu 13. 3. 2019 se v klubovně Kamarádů sešli všichni tvoření chtiví nadšenci, kteří se přihlásili na jarní tvoření s keramikou. Bylo plno
a na uvolnění místa čekalo i spousta náhradníků, kterým také moc děkujeme za jejich zájem, vážíme si ho a doufáme, že se s nimi potkáme
na nějaké naší další akci. Tentokrát byla hlavním bodem našeho odpoledního programu keramika, paní Alena nezklamala a přivezla s sebou
kromě keramické hlíny i spoustu skvělých nápadů, takže zanedlouho již pod rukama všech děti i dospělých rostly keramické květiny a houby
a někteří si vybavili domácnost novými miskami a květníky. Po keramice si všichni vyzdobili jarní věnečky a do připraveného osení vyrobili
veselé zápichy. Příprava na jarní svátky dopadla skvěle a vše proběhlo ve velice milé atmosféře.
Děkujeme paní Aleně a všem zúčastněným.
Lucie Hořejší

DOVOLENÁ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
MUDr. Nevím Bohumil
15. 7. - 2. 8. 2019
26. 8. - 31. 8. 2019

MUDr. Šturma Ondřej
8. 7. - 12. 7. 2019
12. 8 - 23. 8. 2019
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KAMARÁDI STOCHOV

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE VE STOCHOVĚ SPOLU S PARTNERY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT
NA „TANEČNÍ ODPOLEDNE“
9. ČERVNA 2019 OD 14:00 -18:00 DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A K POSLECHU HRAJE PAVEL BĚLOUŠEK
TOMBOLA VÍTÁNA VSTUP 50,-KČ
DĚKUJEME ZA SPONZORSKÝ DAR PANÍ MARII PETERKOVÉ.
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VYSVĚDČENÍ MĚSTA STOCHOV

NAŠE MĚSTO STOCHOV
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VYSVĚDČENÍ MĚSTA STOCHOV

———————————————————————————-zde odstřihněte —————————————————————————
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV

ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov, okres Kladno,
přijme od září 2019
kvalifikovanou učitelku pro MŠ
na celý úvazek
Kontakt: rajglova@zsstochov.cz, 737 914 554
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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
v závěru měsíce května jsme ukončili topnou sezonu 2018/2019. Předpokládali jsme, že sezona bude ukončena dříve, ale velmi chladné
počasí v polovině května nás donutilo ve vytápění pokračovat. Jelikož, i přes chladné počasí, není v květnu odběr tepla takový jako v plné
sezoně, snažili jsme se maximálně využít pro výrobu tepla kotel na biomasu na kotelně K2 a spolu s ním kogenerační jednotku na kotelně
PK1. Jak jsem zmiňoval již v předchozích příspěvcích, tak ihned po ukončení topné sezony jsme zahájili údržbu na obou zdrojích. Z tohoto
důvodu plánujeme odstávky na obou kotelnách během letních prázdnin. Tím, že máme vybudován propoj obou kotelen, tak během odstávky
jednoho ze zdrojů bude dodáváno teplo pro ohřev teplé vody vždy z druhého zdroje a váš komfort nebude nijak omezen.
V době vydání tohoto příspěvku již bude pravděpodobně znám termín Dne otevřených dveří, který pro vás naše firma ve spolupráci
s vedením města připravuje na kotelně K2 a během něhož se můžete seznámit s provozem a historií výstavby tohoto zdroje.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Po delší době se ve městě objevili podomní prodejci, kteří nabízí bůh ví co, za exkluzivní a výhodné ceny. Zejména se zaměří na starší občany. Oznamovatelka oba vykuky popsala téměř bezchybně, což strážníkům pomohlo při pátrání. Oba podomní prodejci byli
strážníky zanedlouho chyceni a celá věc s nimi byla řešena. Naštěstí se jim v tomto případě nepodařilo nikoho napálit.
Během minulého měsíce, se přihlásili rovnou dva poctiví nálezci, kteří strážníkům předali nalezenou peněženku i s finančním obnosem
a v jednom případě nemalém. Jelikož se v peněženkách nacházeli i doklady totožnosti, nebyl problém dohledat jejich majitele.
Několikrát strážníky zaměstnal i místní bezdomovec. Celkem 8x mu musela být přivolána záchranná služba. Vždy to bylo z důvodu, že se
do bezvládného stavu dostal sám, po požití velkého množství alkoholu. Tyto výjezdy jsou při nejmenším zbytečné, protože záchranáři, můžou být skutečně někde velmi potřeba.
Městská policie Stochov
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z.s.
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal ve dnech
20.-21.4.2019 Okresní přebory dospělých pro okres
Kladno a Rakovník. Prezentovalo se 18 mužů a 8
žen. Výsledky muži dvouhra: semifinále Jindáček
J. /LTC Slovan Kladno/ - Tauber V. /SK Tenis Kladno/ 6:4, 6:1, Žák R. - Dlouhý R. /oba TK Stochov/
6:1, 6:1, finále: Jindáček J. - Žák R. 6:1, 6:3. finále
čtyřhry - Jindáček J., Tauber V. - Velc T., Žák R.
6:3, 6:4. Dvouhra ženy- semifinále - Píšová Š. /TK
Botanika Unhošť/ - Kleisnerová J. /SK Tenis Kladno/ 6:1, 6:0, Tonová N. /TK Tenisek Buštěhrad/ Škachová M. /LTC Slovan Kladno/ 6:4, 6:1, fináleTonová N. - Píšová Š. 7:6, 6:3.
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal na svých
kurtech ve dnech 19.-20.4.2019 Okresní přebory
mladšího žactva pro okresy Kladno a Rakovník. Prezentovalo se 9 hráčů a 13 dívek. Z výsledků:
semifinále chlapci - Boháč A. /Open Tennis Club/ - Kohout J./TK Stochov/ 6:1, 6:3, Míst J. - Klusák
L. /oba TK Stochov/ 6:3, 6:0, finále - Boháč A. - Mits J. 6:4, 7:5. Čtyřhra finale - Boháč A., Fejgl S. /
oba Open Tennis Club/ - Mits J., Klusák L. 6:3, 6:3. Semifinále dívky - Brožková T. - Reitmaierová
S. / obě Open Tennis Club/ 6:0, 6:0, Jarolímková M. /Open Tennis Club/ - Benešová V. /SK Talent
13/ 6:2, 6:0, finále - Brožková T. - Jarolímková M. 6:2, 6:2. Finále čtyřhry - Brožková T., Jarolímková M. - Benešová V., Hamouzová A. /obě SK Talent 13/ 6:1, 6:1.
Roman Klusák, prezident klubu

PODĚKOVÁNÍ
Za blahopřání a dárky k mým narozeninám děkuji starostovi města Stochov Ing. R. Forštovi a za spolek Čelechovice slečně B. Bachurové.
Také bych chtěla vyslovit uznání všem, kteří připravili příjemné sobotní odpoledne 11. 5. 2019 na tradičních Staročeských májích v Čelechovicicích.
Marie Vlasáková, t.č. Domov důchodců Nové Strašecí
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, panu starostovi p. Ing. Romanu Forštovi, za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Jan Piskor
Děkuji Komisi pro mládež a seniory, hlavně paní předsedkyni Mgr. Marii Peterkové za zprostředkování prezentační besedy TRANSASIE,
která se uskutečnila pro žáky 7. ročníku dne 14. května v prostorách školy. Žáky zaujalo velmi poutavé vyprávění o cestě po asijských zemích. Rádi se sejdeme při dalším vyprávění o jiných státech světa.
Bc. Ivana Jenšíková
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení Městského úřadu Stochov, zastoupeného Ing. R. Forštem a p. L. Zbrankové (za Komisi pro mládež seniory) za hezký dárek a milé přání k mému životnímu jubileu.
Jana Černá
Děkujeme městskému úřadu a panu starostovi za přání k narozeninám.

Manželé Koleszárovi

Děkuji panu starostovi, Ing. Romanu Forštovi a Komisi pro mládež a seniory, za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Václav Jakš
Děkuji za přání k narozeninám od pana starosty Ing. Romana Foršta.

Vladimír Hruška

Děkuji městskému úřadu za přání k narozeninám.

Jiří Drexler

VZPOMÍNKA
5. července uplynou 4 roky od úmrtí mého drahého manžela, pana Alexandra Bumbálka. Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Dne 19. června to bude 10. let, co nás opustil pan Otta Bříza. Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. Irena, Ludmila a Ota s rodinami
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KNIHOVNA STOCHOV
Knižní novinky – upoutávka:
Detektivky a thrillery: S.Saudková – Špína za nehty, S. Ahnhem – Osmnáct pod nulou, O. Norek – Code 93, R. Jónasson – Sněžná
slepota, S.J. Bolton – Malé temné lži,S. Sveistrup – Kaštánek, S.King – Hřbitov zvířátek
Společenské romány: A.Jacobsová – Venkovské sídlo, A.Mornštajnová – Tiché roky, L.Lanczová – Těžká noc, D.Steel – Přes nepřízeň
osudu, J.Kohák – Kůly v plotě
Historické romány: H. Whitton – Poslední láska císaře Karla, E.Peters – Bratr Cadfael, F.Niedl - Pach krve, V.Vondruška – Křišťálový
klíč
Pro děti a mládež: P.Braunová – Evička lhářka žhářka, K.Ohlssonová – Kouzelné srdce, V.Steklač – Pekelná třída a mejdan u Bohouška, C.Wilkinsová – Můj úžasný život a jiné katastrofy, Disney – Pohádky do postýlky, J. Kinney – Deník báječného kamaráda, I.Březinová –
To si piš!
Oznamujeme našim čtenářům, že prázdninový provoz knihovny od 1.7. 2019 do 30.8. 2019 bude ve dnech pondělí a středa.
PONDĚLÍ: 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
STŘEDA : 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Přejeme všem našim čtenářům a návštěvníkům krásné a pohodové léto a prázdniny. V září se budeme na všechny těšit již při plném
provozu. Po prázdninách jsme si pro vás připravili další zajímavé kulturní akce, o kterých vás budeme informovat.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová

DŮM KULTURY
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
NOVÝ CENÍK ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
Rada města dne 6. 5. 2019 odsouhlasila nový ceník Sportovní haly ve Stochově, který vešel v platnost dne 7. 5. 2019 a užít si ho můžete
až do 30. 9. 2019. Nyní se můžete těšit na letní zvýhodněné ceny vašich oblíbených sportů. Rezervaci můžete provést online přímo přes
rezervační systém na web stránkách, dále pak na telefonním čísle 725 422 146 nebo na e-mailu: sportovnihala.stochov@seznam.cz.

NOVÉ INTERAKTIVNÍ TABULE
Na konci měsíce dubna 2019 byly na dětských hřištích nainstalovány
interaktivní tabule pro děti. Tabule byly doplněny na hřišti v Honicích, ve
Vnitrobloku 84 - 85, ve Vnitrobloku F - G a na hřišti v ulici Srní. Jedná se
o rotační bludiště, abecedu, číslice a hodiny, které zde chyběly. Tyto tabule dětem slouží k rozvíjení kreativity, motoriky a k aktivnímu trávení
jejich volného času.

ODSTÁVKA SPORTOVNÍ HALY STOCHOV
Ve dne 8. 7. 2019 – 21. 7. 2019 proběhne odstávka Sportovní haly
města Stochov. Sportovní hala bude ve výše uvedený termín uzavřena,
a to letos včetně venkovních kurtů (volejbal, nohejbal).
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
PRONÁJEM HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM
Nabízíme vám nově pronájem hřiště s umělým trávníkem v
areálu ZŠ Stochov. Pronájem hřiště pro veřejnost je možný od
1.4. 2019 ve vyhrazených dnech (po - pá 17.00 - 21.00, so, ne a
svátky 10.00 - 21.00. hod.). Hřiště bude ve výše uvedených
časech ve správě Sportovních areálů města Stochov. Rezervaci
si můžete domluvit přímo na recepci sportovní haly nebo přes
rezervační systém SAMS. Zde vám po zaplacení pronájmu za
hřiště budou vydány klíče od areálu (vratná záloha 200 Kč).
Místní spolky, sportovní oddíly: 100Kč/hod., s osvětlením 150/
hod. Veřejnost: 200 Kč/hod., s osvětlením 250 Kč/hod.

DOSYP PÍSKOVIŠŤ NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH VE
SPRÁVĚ SAMS
Začátkem měsíce května jsme provedli dosyp písku do pískovišť, a to na
dětských hřištích v Čelechovicích, ve Vnitrobloku F-G a ve Vnitrobloku 84-85.

WEBOVÉ A FACEBOOKOVÉ STRÁNKY SAMS
Dále sledujte naše facebookové stránky s názvem Sportovní
areály města Stochova a webové stránky: www.sportstochov.cz
Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky

HLEDÁM DŮCHODKYNI NA CENTRÁLU
TAXISLUŽBY VE STOCHOVĚ
ZNAČKA: komunikace s lidmi
tel.: 720 115 797
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INZERCE
ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme










Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony
Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

36 měsíců záruka
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

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)

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY

Vážení občané,
jelikož čas ubíhá velice rychle, a my stojíme téměř na prahu letních dovolených a prázdnin, dovolte mi, abych vám všem nejdříve popřála hezky strávený
čas dovolených a dětem pohodové a ničím nerušené prázdniny. Dovolte,
abych vám poskytla několik informací:

Bytové domy, bloky 10 a 11, ulice J. Šípka

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/stochov

V těchto dnech probíhají stavební práce
na nových přístupových chodnících k těmto
nově zatepleným bytovým domům. Všechny
přístupové chodníky budou zhotoveny
z protiskluzové dlažby, lavičky jsou již zabudovány, a do poloviny měsíce srpna bude osazeno i zábradlí.

Rekonstrukce střechy bytový dům,
blok 44, ulice Švermova
V průběhu měsíce června bude vyhlášeno
výběrové řízení na rekonstrukci střechy na
tomto domě, předpokládaná realizace je naplánována v podzimních měsících.

Čekárny lékařů – nová sezení
Do konce měsíce srpna budou vybaveny čekárny lékařů
(2 praktičtí lékaři, gynekologie, stomatolog+ ÚP) novými,
pohodlnými křesílky, abychom tím zpříjemnili pohodlí pro
čekající pacienty a samozřejmě zlepšili vzhled a prostředí
čekáren.

Výskyt štěnic
Nepodceňujte, prosím, stále se rozrůstající výskyt štěnic.
V minulém čísle jsem se zmiňovala, že to není problém
pouze v našem městě, ale v celé republice i v Evropě.
Abychom proti těmto ,,broučkům“ mohli úspěšně bojovat,
potřebujeme vaši součinnost. Pokud máte podezření ve
vašem bytu, atd., na výskyt štěnic, nebojte se tento problém okamžitě nahlásit na Správě bytového fondu města Stochov:
tel: 312 651 348. Velice důležité je ale i odchyt tohoto vzorku do uzavíratelné nádobky, pro identifikaci.
Mgr. M. Becherová, místostarostka města

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
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