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SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH
Poděkování úřadu Města Stochova

Spolek Čelechovice v Čechách by rád poděkoval úřadu Města
Stochova za poskytnutí dotace pro rok 2019 na činnost
v oblasti sportu, volnočasových aktivit a kultury, viz seznam
akcí www.celechovice.eu a grant pro rok 2019 na Rozloučení
s prázdninami „Pochod s noclehem na Červenou Stráň
Mšec“, která se koná 31. 8. - 1. 9. 2019.
Město Stochov zve na výstavu

SOKOLSKÉ STOLETÍ
instalovanou v muzeu staré školy u kostela
k 100. výročí založení Sokola Stochov – Honice.
Výstava je otevřená do konce září, vždy v úterý 9 – 13,
ve čtvrtek 13 – 17 a v sobotu 9 – 13 hodin.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za přání a dárek k mým narozeninám.
Miroslav Svoboda
Děkuji městskému úřadu a Komisi pro mládež a seniory za
blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Jana Svitková
Děkuji městskému úřadu, Svazu tělesně postiženým, kamarádkám a celé rodině za dárky a květiny k mým narozeninám.
Drahoslava Čížková

VZPOMÍNKA
24. srpna to budou 2 roky, co nás opustil náš drahý pan
Antonín Vilda. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Libuše Vildová s rodinou

Vladimír Sýkora - kontakt: 777091016
Hodinový manžel: opravy všeho druhu restaurátorství
a čalounické práce.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
8/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 8. 8. 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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TJ BANÍK STOCHOV, z.s.
Fotbalový kemp 2019 z grantu protidrogové prevence města Stochov
Starší přípravka
Dne 21.6.2019 se rozloučila s fotbalovou sezónou 2018/2019 starší přípravka pod vedením trenérů M. Vašíře a M. Paura. V jarní části
soutěže naši malí fotbalisté ukázali, že už se naučili dost na to, aby
dokázali předvést výkony, které každého z rodičů potěšily. Pro ukončení soutěže jsme si pro děti připravili soutěž ve fotbalových a rychlostních dovednostech. Po ukončení disciplín vyzvali hoši své maminky k utkání. V loňském roce maminky vyhrály, letos už je ale kluci
nenechali a své mamky porazili 5:2. Po skončení utkání jsme vyhlásili
nejužitečnějšího hráče sezóny, kterým se stal Matěj Petrák a nejlepšího střelce a to Matěje Paura s 45 brankami. Na každého z hráčů čekal
balíček s překvapením. Ještě nás čeká příští týden bowling.
(foto: M. Vašíř)

Dorost
Ukončení sezóny 2018/2019 si hráči dorostu, který obsadil konečné 3. místo
v Okresním přeboru OFS Kladno, zpestřili nohejbalovým turnajem a následným
malým občerstvením. Za pěkného slunečného počasí byla k vidění vyrovnaná a
vypjatá utkání. Celkovými vítězi se stali hráči R. Vorbach, J. Ploch
a P. Vlček. Poslední dva zmiňování hráči podepsali smlouvu ve volném přestupovém období do Slavoje Kladno a opouštějí naše barvy. Následovalo posezení u grilu s pitným režimem, při kterém jsme zhodnotili uplynulou sezónu a načrtli plány pro sezónu následující.

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků se rozloučilo se sezónou 2018/2019 a zároveň
s kategorií mladších žáků turnajem v Lužné a také rozlučkou s kempováním,
pod vedením trenérů K. Štětinové a B. Suchana. Stochovští se na turnaji umístili na prvním místě a nejlepším střelcem turnaje byl zvolen Pavel Janinda.
Všichni hráči dostali zlatou medaili a celý tým obdržel diplom s pohárem.
Rozlučka proběhla formou dovednostních her, dále si žáci s trenéry zahráli
bowling ve Sportovní hale města Stochova. Za skvěle odehranou sezónu žáci
dostali trička s potiskem svého jména a jejich oblíbeného čísla. Za dovednostní
hry všichni hráči obdrželi malý dárkový balíček. Jako každý rok trenéři vyhlásili
nejlepšího útočníka sezóny (Pavel Janinda), nejlepšího záložníka sezóny
(Jaroslav Réger) a nejlepšího obránce sezóny (Ladislav Korpa). Mladší žáci
měli zajištěné občerstvení a pitný režim. Největší úspěch měly samozřejmě
pizzy od Pizza House a také opékání špekáčků. Žáci si postavili stany na fotbalovém hřišti a před spaním si ještě zahráli dovednostní hru se
znalostními otázkami. Samozřejmě se také všichni vykoupali a převlékli v šatnách. Hráči a trenéři kategorie mladších žáků si celou sezónu,
a samozřejmě její zakončení, velmi užili a těší se na příští sezónu již ve starší kategorii starších žáků.
Vedení Baníku Stochov děkuje za odvedenou práci všem trenérům a vedoucím mužstev TJ. (foto: K. Štětinová)
Od nové sezóny bude pokračovat nábor všech věkových kategorií informace na tel.739853582 , info na www.banikstochov.
Za TJ Baník Stochov, z.s.
Štětina František
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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

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 :

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

MULTISPORT KARTA
Přicházíme s další novinkou ve Sportovních areálech města Stochov. Od 23. 7. 2019 u nás můžete využívat Multisport
karty na squash, badminton, bowling a plážový volejbal. Více
informací na recepci SH.

PRONÁJEM HŘIŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM
Nabízíme vám pronájem hřiště s umělým trávníkem
v areálu ZŠ Stochov. Pronájem hřiště pro veřejnost je možný
ve vyhrazených dnech (po - pá 17.00 - 21.00, so, ne a svátky 10.00 - 21.00. hod.). Hřiště je 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 osvětlení150/hod. Veřejnost: 200 Kč/hod., s osvětlením
250 Kč/hod.
Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci červenci 2019 oslavili, 97. narozeniny, paní Květoslava
Kolínková, 91. narozeniny, pan Miroslav Svoboda a 90. narozeniny,
paní Jarmila Paloncyová. 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

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

