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STAROSTA INFORMUJE
Zdravím opět po měsíci všechny čtenáře městského informačního
měsíčníku,
letošní Svatováclavské posvícení je za námi. Jak se vám líbilo? Pěvně
věřím, že jste si tento, největší, každoroční sváteční víkend našeho města naplno užili. Kdo nestihl letošní Svatováclavské posvícení ve Stochově nemusí
ztrácet hlavu a určitě může zajet na Havelské posvícení do Čelechovic. I zde
bude určitě prima atmosféra, plná pohody a veselí. V sobotu 12.10. proběhne,
v rámci této kulturní akce, od 15:00 hodin na návsi v Čelechovicích slavnostní vysvěcení zvonu, který byl
navrácen na své původní místo do zdejší kapličky. Večer se následně uskuteční od 20:00 hodin
v místním hostinci „U Dity“ Havelská zábava, na které zahraje kapela „UŠÁCI“.
I přes tento sváteční čas se na městě pokračovalo v řadě dalších činností. V průběhu měsíce září
Rada města zasedala celkem dvakrát a projednala řadu dalších záležitostí. Bylo odsouhlaseno provedení dokončení rekonstrukce úseku cyklostezky mezi obcí Kačice a místní částí Čelechovice, a to na pozemcích v našem katastrálním území, čímž navážeme na první etapu, kterou již sousední obec Kačice
dokončila dříve. Práce by měly být provedeny v průběhu listopadu letošního roku. Pokračovat se bude
také v rekonstrukci dalších kontejnerových stání, kdy nově budou opravena odpadová hnízda v ulici
Jaroslava Šípka (u č.p. 189) a v ulici Sokolovská (u č.p. 204). Objednali jsme také zpracování architektonické studie na lokalitu náměstí U Dubu, kterou bychom v příštím letech rádi zrekonstruovali s důrazem
na zachování historického rázu tohoto prostranství.
Možná jste již zaregistrovali nově vybudované veřejné
ohniště ve Sportovních areálech města Stochov. Toto bude od jarních měsíců roku 2020 sloužit
pro širokou veřejnost pro příležitostné posezení rodin a přátel, kdy budou k dispozici k zapůjčení
opékací vidlice na recepci sportovní haly a tento prostor bude možné rezervovat přes rezervační
systém sportovních areálů. Na místě samozřejmě bude možné objednat i potřebné dřevo. Pevně
věříme, že se toto místo stane vhodným pro krásné, jarní a letní, rodinné či přátelské, setkání
či večery.
Rada města dále odsouhlasila návrh na pořízení nových triček s logem města. Tato bude možné
zakoupit v průběhu měsíce listopadu. V současné době také čekáme na předložení návrhů pro
pořízení nových cyklistických a běžeckých dresů s logem města a s logy městských partnerů.
Také jsme vyhlásili „boj“ autovrakům. Za poslední dva měsíce jsme, dle aktuálně platné
legislativy, nechali odstranit celkem 4 autovraky z parkovacích ploch našeho města. V následujícím
období doběhnou zákonné lhůty pro řádné odstranění u dalších vozidel, a tak i tato čeká následné
odtažení a likvidace.
Rada města vybrala z předložených návrhů konečnou variantu podoby nových chodníků na Slovance (prostor kolem kruhového objezdu
směrem na Lány a Nové Strašecí). Nyní bude zpracována projektová dokumentace pro tento záměr a následně se pokusíme získat dotaci pro
realizaci záměru ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nově navržená komunikace pro pěší bude plynule navazovat na již vybudované
chodníky vedoucí směrem k obci Lány. Součástí záměru bude zřízení nového zálivu, tj. autobusové zastávky v ulici Zámecká (směr Lány).
Realizací záměru dojde ke zvýšení bezpečnosti při pohybu chodců a eliminaci možného střetu vozidel se zde procházejícími osobami.
Od října se také chystáme osazovat nové stromy, kdy dojde napříč katastrem města k výsadbě řady solitérních stromů různých druhů,
a to primárně na místech, kde v minulosti došlo ke kácení bez náhradní výsadby.
Vážení čtenáři, pokud jste dočetli mnou psané řádky až na toto místo, věřím, že jsem vám věrohodně poskytl další sérii zajímavých
informací o novinkách týkajících se rozvoje našeho města. Přeji vám příjemné prožití říjnových dnů a nezapomeňte si připomenout významná
data uplynulé historie, ať již se jedná o připomínku 30 let od uplynutí sametové revoluce či státní svátek 28. října, kdy si připomínáme Den
vzniku samostatného československého státu.
Váš starosta
Ing. Roman Foršt
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DŮM KULTURY STOCHOV
Dům kultury Stochov Michal Nesvadba - Michal k snídani 12. října 2019 od 15 hod. vstupné 185,- Kč
Dům kultury Stochov - Penzion Ponorka - 18. listopadu 2019 od 19 hod. vstupné 360,-Kč

TENISOVÝ KLUB STOCHOV, s.r.o.
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal ve dnech 30.srpna -1.září 2019 celostátní turnaj mladších
žákyň pod názvem TECNIFIBRE CUP. Z vítězství v turnaji se radovala Marie Nikol Jarolímková /
Open Tenis Club/, když ve finále přehrála Vanessu Tofi /TCG Karlovy Vary/ 6/2, 6/3. Ve čtyřhře
zvítězily M. N. Jarolímková, S. Reitmaierová /obě Open Tennis Club/ po vítězství nad párem
V.Tofi, V.Snopková /TK Nová Role/ 6/1, 6/2. Věcné ceny Tecnifibre předal prezident klubu Roman
Klusák.
Tenisový klub Stochov, z.s.
uspořádal ve dnech 30.-31.srpna
2019 celostátní turnaj mladších
žáků pod názvem TECNIFIBRE
CUP. Z vítězství v turnaji se radoval Jakub Mits z domácího klubu /
TK Stochov/, když ve finále přehrál Václava Bránu/TK Žatec/ 6/1,
6/1. Ve čtyřhře zvítězili J. Dlouhý /
LTC Slovan Kladno/, J. Mits, po
vítězství nad párem L. Klusák /TK
Stochov/, A. Sehnal /Sokol Jílové/
6/3, 6/0. Věcné ceny Tecnifibre
předal prezident klubu Roman Klusák.
Roman Klusák, prezident klubu

Galerie 90letých
V měsíci září 2019 oslavila, 90. narozeniny, paní Milada Peřinová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí byli popřát starosta města Ing. Roman Foršt
a Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory. (Výše jmenovaná 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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MĚSTSKÁ KNIHOVNA STOCHOV
Srdečně vás zveme na akci, kterou pořádáme ke 30. výročí sametové revoluce. Jedná se o spíše veselý večer autorského čtení dvou literátů Terezy Brdečkové a Jiřího Dědečka, prokládaný písničkami „BYLI JSME PŘI TOM“ – 24.10.2019 od 18.00 hodin. (Rezervace míst na
tel.312679122).
V minulém čísle měsíčníku jsme vás informovali o otevírací době naší knihovny, ale zapomněli jsme na Místní knihovnu v Čelechovicích.
V této naší pobočce pracuje paní Hana Lapuníková, která je velmi ochotná a spolehlivá. Otevírací doba je v úterý od 15 do 17 hodin a ve
čtvrtek od 16 do 18 hodin. Každé tři měsíce obměňujeme v čelechovické knihovně knižní fond a snažíme se, aby místní občané měli také
z čeho vybírat.

Knižní novinky – upoutávka :
Kráska a zvíře – D.Dán, Věř mi – J.P. Delaney, Vražda na svatbě – P.Bým, Záhady pro rychtáře – J.Bauer, Zúčtování – J.Grisham, Stojednaletý stařík – J.Jonasson, Sněžný měsíc – M.Klevisová, Sedmnácté znamení – P.Patterson, Růže bílá, černý les – E.Dempsey, Jdi za štěstím – T.Reesová, Sestry Springovy – A.Todd, Pán půlnoci – J.Beverly, Dobrý ročník – P.Mayle.
Vendula Ježilová a Marcela Nahodilová

MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Městská policie v minulém měsíci řešila nejvíce problémy v ulici Hornická. Strážníci rozdali několik pokut za popíjení
alkoholu, za rušení nočního klidu a další přestupky proti veřejnému pořádku.
S alkoholem souvisely i další případy, kde docházelo k fyzickému násilí. V prvním případě muž napadal svojí přítelkyni,
která musela být převezena záchrannou službou do nemocnice, ve druhém případě napadal syn svoji matku. V tomto případě se to obešlo
bez zranění.
Na služebnu Městské policie Stochov se dostalo hned několik nálezů klíčů, peněženek a telefonů. Zejména majitelé ztracených telefonů,
měli štěstí, že je našli poctiví nálezci, protože se nejednalo o nikterak levné modely.
Strážníci pomáhali seniorům, kteří doma upadli a měli problém se postavit. Ve všech případech se to obešlo bez zranění a bez potřeby
přivolat záchrannou službu.
MP Stochov

MUZEUM VE STOCHOVĚ
BYLI JSTE UŽ V MUZEU?
Od dubna do konce září letošního roku byla veřejnosti přístupná, v budově staré školy, výstava „Sokolské století“ instalovaná k 100. výročí založení TJ Sokol Stochov – Honice. Expozice obsahovala dokumenty od roku 1918 až do současnosti. Návštěvníci měli možnost se seznámit
s činností spolku, s jeho snahou podchytit, po dobu jeho stoletého trvání, zájem místních občanů o společenský život a hlavně o rozvoj sportovních
a tělovýchovných aktivit.
Městu se podařilo nashromáždit a pro budoucí pokolení zachovat v depozitáři ve sbírce muzea množství archiválií, písemností, fotografií a drobných artefaktů dokládající radosti, nálady i strasti našich předků – členů místního Sokola. Pan Karel Beran, kurátor výstavy, získal od místních
pamětníků a dlouholetých členů Sokola řadu vyprávění, poznatků a informací o akcích a činovnících organizace. Za příspěvky do expozice, ať
různé dokumenty, fotografie, památné medaile či upomínkové předměty patří přispívajícím občanům touto cestou velké poděkování.
Snahou města je, aby činnost muzea se i nadále rozvíjela a přinášela našim občanům příjemné estetické zážitky i nové poznatky, aby posilovala
patriotismu a sounáležitost občanů k městu. Město má už plány jak muzeum provozovat, ale dobrých nápadů není nikdy dost. Pomoci můžete i vy,
jestliže budete mít podnětné nápady a náměty na další možné nové zajímavé expozice. Vítány budou rovněž vaše historické materiály a příspěvky
ve formě fotografií, dokumentů či trojrozměrných artefaktů z minulé či nedávné doby. Přínosné pro muzeum jsou i současné předměty, na kterých
je nějakým způsobem prezentováno město Stochov. Zapůjčením či jen okopírováním umožníte muzeu obohatit jeho sbírky a uspořádat další tematické výstavy. Těšíme se s vámi na vaši budoucí návštěvu v muzeu u příležitosti nové výstavy.
(pej)
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SPOLEK ČELECHOVICE V ČECHÁCH
VYÚČTOVÁNÍ GRANTU PRO ROK 2019
DOTACE V OBLASTI SPORTU, VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
A KULTURY PRO ROK 2019
Grant byl využit na akci ukončení prázdnin Čelechovice
„POCHOD ČERVENÁ STRÁŇ“ s noclehem.
Celkem bylo 43 účastníků pochodu, z toho 26 dospělých
a 17 dětí.
Pochod začal v sobotu 31. srpna, kdy se všichni zúčastnění sešli
ve 14 hod. před místní hospůdkou u Dity. Jakmile se všechny věci
pro přespání naskládaly do auta, rozdala se svačina na cestu, tak
jsme vyrazili pěšky směr Červená stráň - Mšec. Do cíle jsme dorazili cca v 17 hod., ubytovali se v chatkách, dali chvíli odpočinku
a trochu občerstvení. Některé děti si šly zaplavat do rybníka a
ostatní si hrály na hřišti. Po 19 hod. jsme šli hromadně na večeři,
která byla výtečná a pokračovali v zábavě. Paní majitelka zajistila
na večer živou hudbu, kde se všichni dobře bavili. Po pěkně stráveném večeru se šlo spát.
Druhý den ráno nás čekala bohatá snídaně, po které jsme se
sbalili a vydali zpět k domovu.
Na oba dny vyšlo krásné počasí bez mráčků a deště.
Děkuji všem účastníkům pochodu a Městu Stochov za grant pro
tuto akci.
Sledujte stránky Spolku Čelechovice v Čechách a na příští
akci můžete být i vy s nimi.
http://www.celechovice.eu
Za spolek Čelechovice v Čechách
Barbora Bachurová, předsedkyně spolku
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ITES spol.s r.o.
TEPLÁRENSKÁ SOUSTAVA VE STOCHOVĚ DŘÍVE A NYNÍ
Historie tepelného hospodářství města Stochova sahá do období
padesátých let minulého století, kdy došlo k výstavbě sídliště a bylo
nutné zajistit dodávku tepla pro bytové a vznikající nebytové prostory. Výroba tepla byla zajišťována v sedmi blokových kotelnách spalujících převážně černé uhlí.
Z těchto uhelných kotelen bylo teplo do objektů rozváděno teplovodními rozvody situovanými do neprůlezných energokanálů. Instalovaný výkon kotelen v roce 1996 byl 22,6 MW a zákazníkům z nich
bylo dodáno 100 776 GJ tepelné energie.
Od té doby se teplárenská soustava zcela změnila. Provozovány
jsou pouze 2 tepelné zdroje, a to teplárna K1 spalující zemní plyn a
výtopna K2 spalující dřevní biomasu. Současný instalovaný tepelný
výkon zdrojů je 14,5 MW, celkový objem dodávky tepelné energie
v roce 2018 dosáhl 54 957 GJ.
Výroba a rozvod tepelné energie je maximálně efektivní.
V teplárně K1 spalující zemní plyn jsou kotle osazeny spalinovými výměníky pro využití tepla spalin, provozuje se zde kogenerační jednotka
s plynovým motorem pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, část vlastní spotřeby elektrické energie je vyrobena ve vlastní fotovoltaické elektrárně. Provozní účinnost původních uhelných kotlů byla 55 %, automatický kotel na spalování dřevní biomasy osazený
v teplárně K2 dosahuje provozní účinnosti 86%. Nový tepelný zdroj na spalování biomasy se v provozu plně osvědčil, od prosince loňského
roku se zde vyrobilo a zákazníkům dodalo více než 13 000 GJ tepla.
Původní čtyřtrubkové rozvody tepla jsou minulostí. Vyrobené teplo je distribuováno moderním dvoutrubkovým rozvodem zhotoveným
z předizolovaného potrubí. V každém objektu je osazena předávací stanice umožňující regulaci vytápění a dodávky teplé vody přesně dle
individuální potřeby objektu.









Hlavními výhodami centrálního zásobování teplem ve Stochově založeném na dvoupalivovém systému jsou:
vysoká provozní spolehlivost
stabilizace ceny dodávané tepelné energie ve výhledu 15 – 20 let, plná konkurenceschopnost ve srovnání s teplárenskými soustavami v okolních městech
možnost preference provozu tepelného zdroje s nižšími provozními náklady v závislosti na vývoji ceny zemního plynu a dřevní
biomasy
výrazné snížení plynných a pevných emisí s příznivým dopadem na
životní prostředí města
možnost nepřerušených dodávek tepla / teplé vody při plánovaných
opravách jednoho ze zdrojů tepla
udržení místní zaměstnanosti
navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě tepla
v souladu se Státní energetickou koncepcí
energetická bezpečnost, tedy postupné snižování závislosti na dovozu
primárních energetických zdrojů energie ze zahraničí
Ing. Rostislav Kvarda
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
! POZOR, POZOR !
!!! BEZKONKURENČNÍ CENA PLOŠINY
V OKRESE KLADNO !!!
Vážení občané vesnic, vesniček, velkých
i malých měst.
Technické služby Stochov, s.r.o. vám znovu
nabízejí k pronájmu montážní plošinu
s dosahem 16m, a to za nižší cenu. Čím déle
jí využijete, tím méně zaplatíte.
Cena za 1 km = 24 Kč
Pronájem plošiny = do 3 hodin =
545 Kč / 1 hodina !
Při pronájmu plošiny na dobu
delší než 3 hodiny se hodinová
sazba mění pro dobro vašich
peněženek.
4h = 2.000 Kč
5h = 2.475 Kč
6h= 3.000 Kč
7h=3.500 Kč
8h= 3.960 Kč
OSTATNÍ OBLÍBENÉ SLUŽBY TECHNICKÝCH
SLUŽEB STOCHOV, S.R.O.
Odvoz odpadu multikárou:
Potřebujete pomoct odvézt váš odpad a bikramová vana je pro vás zbytečně veliká? Nabízíme
vám odvoz odpadu multikárou. Naši pracovníci
vám pomohou odpad naložit, v areálu
Technických služeb Stochov, s.r.o. odpad vyloží
a dále je zlikvidován. Cena této služby je 300 Kč
vč. DPH. Nutno připočítat kilometry, které k vám
ujedeme (18 Kč/ km vč. DPH)
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
paní Jaroslavu Fuksovou, a to na tel. čísle
727 917 967, dále pak na e-mail:
ts-stochov@seznam.cz

Pravidelný sběr velkoobjemového odpadu
do přistavených sběrných kontejnerů se
koná každý týden, a to v těchto časech
a místech:



První sobota v měsíci - Čelechovice,
u prodejny
 Druhá sobota v měsíci - Stochov
(křižovatka ul. Dlážděná x J. A. Komenského)
 Třetí sobota v měsíci - Slovanka,
ul. Lánská - střed
 Čtvrtá sobota v měsíci - Stochov
(křižovatka ulic Hornická x Školní)
 V případě páté soboty - Honice
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den
od 7,00 h do 15,00 h. Každá středa je prodloužena do 17,00 h a v případě liché soboty v měsíci je sběrný dvůr otevřen od 9,00 h
do 12,00 h.
SBĚR PNEUMATIK
Prosíme občany, aby
během měsíce listopadu
uložili ojeté pneumatiky do
sběrného dvora na adrese Honické nám
163. Tyto pneumatiky pak budou odvezeny
a ekologicky zlikvidovány.
KVĚTINÁŘSTVÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Během měsíce října 2019
zahajujeme prodej dušičkových hrnkových květin a dušičkových věnců. Už nyní
přijímáme objednávky na dušičky. Můžete
si u nás vybrat ze širokého sortimentu věnců jak hotových, tak vyráběných na míru
a zároveň zde můžete objednat libovolnou
vazbu z čerstvých řezaných květin.
Dušičky – česká tradice a její význam
Na den 2.11. připadá svátek Všech svatých a den na to Památka všech zemřelýchdušičky. Oba tyto dny vzpomínali pozůstalí

na své zemřelé
příbuzné a přátele.
V tyto dny všichni
přicházeli na hřbitovy, kde očistili okolí hrobu, kde pokládali věnce, květiny a zapálili svíčku, aby
se pak v tichu pomodlili za spásu duší.
Modlitba živých prý pomáhala dušičkám
očistit jejich hříchy. Na den svátku
Všech svatých se peklo pečivo – housky ve tvaru hnátů, položených křížem,
kterým se říkalo ,,kosti svatých“. Na
druhý den se místy peklo pečivo, kterému se říkalo ,,dušičky“. Bylo to čtyřhranné pečivo, zadělávané mlékem
a plněné povidly nebo mákem, a tím
bývali obdarování žebráci a chudí lidé,
postávající u kostela či hřbitova.
OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ:
PO – PÁ: 8,00h - 12,00h
12,30h – 17,00h
SOBOTA: 8,00h – 11,00h
NEDĚLE: ZAVŘENO
Každý den pro vás vážeme
z čerstvých květin a pokud si z naší
nabídky již uvázaných květin nevyberete, rádi vám připravíme vazbu dle vašeho přání. Můžete si u nás objednat
i vazby na svatbu, pohřeb, promoci či
jinou událost.
Budeme se na vás těšit!
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. Najdete
tu mnoho užitečných informací týkajících se např. sběrného dvora či květinářství. 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, s.r.o.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
VEŘEJNÉ OHNIŠTĚ

Veřejné ohniště už stojí na svém
místě ve sportovním areálu, připravujeme jeho provoz pro veřejnost.
Prostor bude vyhrazen nejen pro
kulturní akce, které Město Stochov
pořádá během roku např. Pálení
čarodějnic, Ukliďme Česko, ale také
pro širokou veřejnost. O dalším
postupu vás budeme informovat.
OPRAVA ROLET A STROPNÍCH DESEK
Dne 2. 9. 2019 proběhla oprava zatemňovacích rolet a stropních desek ve víceúčelové hale.
KARDIOZÓNA VE SPORTOVNÍ HALE
Rada města na svém zasedání schválila vybudování kardiozóny ve sportovní hale místo bývalé posilovny. Zahájení
provozu předpokládáme od listopadu 2019. V kardiozóně
bude několik posilovacích strojů (běžecké pásy, eliptické,
veslovací trenažery, stepper, recumbenty s interaktivními
displeji apod.). Více informací bude zveřejněno před zahájením provozu.
SPORTOVNÍ MEJDAN
Dne 31. 8. 2019 proběhl sportovní mejdan ve Sportovní hale
Stochov. Pro děti bylo připravené sportovní odpoledne plné
her a zábavy. Nejprve si vyzkoušely, jak se hraje squash.
Dále pro ně byly připraveny sportovní soutěže, při kterých se
zasmály. Následovala prohlídka sportovní haly, kde jim bylo
ukázáno, jaké vyžití městská hala nabízí, a to včetně relaxačního centra. Nakonec si zahrály bowling a nesmělo chybět ani
závěrečné vyhlášení, předání diplomů a cen. Pro děti bylo
připraveno občerstvení na doplnění energie mezi sportovními
aktivitami. Doufáme, že se dětem toto sportovní odpoledne
líbilo a budeme se těšit, že se potkáme na další akci,
pořádané organizační složkou SAMS.

KABELOVÁ TELEVIZE
Informace týkající se sportovního areálu můžete nově sledovat v kabelové
televizi na programu Města Stochov
KOSMETIKA VE SPORTOVNÍ HALE
Nově vám ve Sportovní hale Stochov nabízíme prodej kusových sprchových gelů, šamponů a zapůjčení ručníků za malý poplatek. Sprchové
gely a šampony vám nabízíme k prodeji, a to na recepci sportovní haly.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
OBSAZENOST SPORTOVNÍ HALY
Oznamujeme vám, že víceúčelová hala je pro sezonu 2019/2020 téměř obsazená. Velmi nás to těší a jsme rádi, že sportovních týmů, kteří
zde nejen trénují, ale i pořádají turnaje, přibývá. Termíny si můžete zarezervovat přes rezervační systém sportstochov.cz nebo e-mailově na
adresu sportovnihala.stochov@seznam.cz, dále telefonicky na tel. číslo 725 422 146.
REZERVACE VE SPORTOVNÍ HALE VE STOCHOVĚ
Žádáme zákazníky, kteří mají provedenou závaznou rezervaci na některou z aktivit ve sportovní hale, aby se, v případě toho, že se nemohou
dostavit, odhlásili. Díky rezervacím, na které se zákazníci nedostaví, pak pracovníci recepce sportovní haly nemohou termín obsadit jinými
zájemci.
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, 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.
Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji panu starostovi Ing. Romanu Forštovi a paní Janě
Suprunové za blahopřání k 97. narozeninám i za dary, které mi jménem
městského úřadu předali. Velice si toho vážím a upřímně všem za to vše
moc děkuji.
Julie Kutzendörferová
Děkuji městskému úřadu a panu starostovi, Ing. Romanu Forštovi,
za přání k mým narozeninám.
Václav Pancner

PIDI A VELKÝ LIDI
1. června jsme otevřeli v Pasáži Stochov
obchod s názvem PIDI A VELKÝ LIDI.
Najdete u nás jak pidi oblečky pro
kojence, tak předškoláky i dámskou
a pánskou módu až do velikosti 8 XL.

Děkuji Městskému úřadu Stochov, panu starostovi, Ing. Forštovi,
za milé přání k mým narozeninám.
Vlasta Benáková
Děkuji Městskému úřadu Stochov, panu starostovi, Ing. Forštovi,
za přání a hezký dárek k mému životnímu jubileu.
Jiří Benák

VZPOMÍNKA
19. 10. 2019 by se dožil 80 let pan Milan Zimmermann. Všichni kdo
jste ho měli rádi si s námi zavzpomínejte na hodného manžela, tatínka,
dědečka, kamaráda a pana učitele.
S úctou a láskou Hana Zimmermannová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
10/2019 bylo vydáno ve Stochově dne 10. 10. 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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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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KAMARÁDI STOCHOV
a zdobené lžičky pomocí fimo hmoty), vyrazili jsme
Nově se nám podařilo získat dotaci na 9 příměstských táborů po dobu tří let. k hasičům a do kukuřičného bludiště, zahráli si spoustu
S projektem „Kamarádské příměstské tábory“ jsme se přihlásili do výzvy Míst- zábavných her a stavěli domečky pro skřítky v lese. Na
ní akční skupiny (MAS) Svatováclavsko a žádost úspěšně prošla celým proce- závěr tábora si každý mohl zatočit na kole štěstí a získat
sem hodnocení. V letošním roce se tak poprvé v historii fungování Kamarádů tak krásnou odměnu.
Doufáme, že si všichni účastníci naše tábory užili a budemohly konat 3 turnusy.V prvním týdnu jsme putovali za zvířaty. Namalovali
me se těšit na další pokračování v létě 2020! Více informací a fotografií můžete vidět v naší facebookové skupině
Kamarádi Stochov.
Mgr. Zuzana Lochmanová

Kamarádské příměstské tábory

Štrůdlové království Krušovice
Dne 14. září se
v Krušovicích konaly
slavnosti piva, jejich
součástí byla soutěž o
krále a královnu nejštrůdlu. Náš spolek
jsem přihlásila do této
soutěže se skvělým
receptem na štrůdl.
S děvčaty ze spolku
jsme pekly celý den a
dovezly jsme na soutěž 14 nohavic.
Spolek
Kamarádi

jsme si sovu na trička, hledali jsme indicie, hádali zvířata a světadíly, pátrali
jsme po vzácné veverce šavlozubé a hráli spoustu zábavných her. Samozřejmě nechyběla návštěva opravdových zvířat, tentokrát až ve Dvoře Králové. Ve
Svárově nás povozili oslíci. Děti si samy namalovaly tašky a pracovaly s fimo
hmotou. V pátek jsme společně dobyli Křivoklát a našli poklad.
V druhém turnusu jsme se proměnili v piráty a pomáhali kapitánu Rudovousovi najít mapu k pokladu. Zpočátku týdne nám nepřálo počasí, a tak jsme
mohly díky Sokolu Stochov, využít prostory Sokolovny. Viděli jsme ukázky
výcviku psů, zařádili jsme si na hřišti a u hasičů (děkujeme Sportovní a kulturní
komisi za skvělou organizaci návštěvy u stochovských hasičů). Hodně jsme
vyráběli, děti si mohly namalovat trička, vyrobit obrázek pomocí barev na sklo,
nakreslit svoji pirátskou placku a pomalovat plátěný sáček. Nechyběl tradiční
výlet do Tobogy. V pátek jsme vyjeli na Lány do muzea aut. V druhé půlce
posledního pirátského dne jsme si zahráli hry, snědli pizzu a sestavili mapu k
pokladu. Vykopali jsme truhlu, když vtom se objevil kapitán Rudovous… Nebyl
až tak čestný, jak se zdál, ale nakonec nám něco přeci jen nadělil. Za vydělané zlaťáky si každý mohl nakoupit na černém trhu.
Zbýval nám poslední turnus – Detektivové v akci. Čekal na nás nelehký úkol,
vyřešit vraždu kouzelníka Mr. Fantastica. Bylo to napínavé, během celého
týdne jsme hledali stopy, vyslýchali svědky a nakonec se nám podařilo usvědčit vraha! Kromě pátrání jsme vyráběli (detektivní trička, penály do školy

vyhrál první místo. Je to čest a máme z toho radost. Výhru,
pěkný kus kýty a roční zásobu piva, nám předal Tomáš
Matonoha. Výherní štrůdl mohli ochutnat i ti, kteří se zastavili u našeho stánku na Svatováclavském posvícení.
Lucie Gombitová

Magic the Gathering
Pro školní rok 2019/20 otvíráme, znovu s podporou města Stochov, kroužek pro děti druhého stupně. Přijďte se
přihlásit na tento kroužek, který je zdarma. Děti si zde mohou zahrát karetní hru, která je v angličtině. Staňte se
planeswalkerem a porazte armádu svého protivníka. Použijte kouzla a vymyslete taktiku. Těšíme se na vás každé
pondělí, od 16:30 do 18:30 hodin, v klubovně Kamarádů.
Lucie Gombitová
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KAMARÁDI STOCHOV
V rámci našeho vzdělávání budeme absolvovat kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Chtěli byste se přidat k nám?
Není problém! Profesionální školitelé – záchranáři – přijedou k nám, do klubovny Kamarádů.
Profil absolventa:
Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky
č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě,
lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních
a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocnění, v základech hygieny a epidemiologie. Vede
a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.
Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků DVPP s neomezenou platností. (Č.j.: MŠMT-36508/2015-1-986)
Podmínky pro absolvování kurzu: věk 18 let, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58
Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin (nejčastěji 5 dnů x 8 hodin nebo 4 dny x 10 hodin formou celodenní).
Cena: 3600 Kč/osoba
Termíny kurzu v jednání.
Více informací a přihlašování na cerna.zuza@seznam.cz

Pohádkový les
Dne 7. září, se již po šestnácté, konala akce Spolku Kamarádi s názvem Pohádkový
les, která je určena nejen dětem, ale i dospělým, kteří se nebojí bavit. Bohužel počasí
letos nepřálo, ale i přesto se zúčastnilo celkem 256 lidí, z nichž bylo 131 dětí. Cesta
za pohádkovými postavami začínala na Mírovém náměstí ve Stochově a vedla přes
nedaleký konopaský les a končila u Bikers Baru Vodárna. Po trase na návštěvníky
čekalo 13 stanovišť s rozličnými úkoly, a za jejichž splnění obdržely děti razítko do
svého vandrpasu. Děti tak mohly potkat například piráty, motýla Emanuela s makovou
panenkou, indiána s kovbojem nebo třeba Sněhurku i se svými trpaslíky. Ti, kteří si
s sebou nevzali svačinu, se mohli přibližně v půli cesty občerstvit na nesoutěžním stanovišti u pražen. Ani dospělí se po cestě nenudili a měli svou soutěž, kdy na každém
stanovišti čichali různá koření a na konci z nich podle klíče skládali heslo. Na cílovém
stanovišti děti obdržely, po předložení vandrpasu plného razítek, sladkou odměnu
a všichni zúčastnění taktéž dostali hlasovací žetony, aby mohli vybrat nejlepší stanoviště. Tím se letos stali piráti. Dle reakcí zúčastněných se letošní ročník všem velmi líbil
a všichni si jej opravdu užili. Na závěr bych ještě chtěl za organizátorky poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří se, jako pohádkové postavy, na letošním ročníku podíleli.
Jiří Ruml
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FBC Blue Horses 2019/2020
Dobrý den všem čtenářům,
stochovský florbalový tým FBC Blue Horses se připravuje na novou sezonu 2019/2020. Po loňské sezoně, kdy B-Tým Blue Horses zakončil
své počínání na 9. příčce v třídě mužů a elitní A-tým na 6. místě středočeského přeboru, letos pomýšlíme na vyšší příčky. Již letní příprava
naznačila zlepšení. V polovině června odjela část hráčů A-týmu na přípravný turnaj do Mladé Boleslavi, kde sehrála celkem 7 utkání, v nichž
ani jednou nepoznala chuť porážky. Po 6 vítězstvích, jedné remíze a napínavém finálovém zápase, který vyzněl v náš prospěch 3:2 po samostatných nájezdech, přivezli hráči do Stochova zlaté medaile. Během letních měsíců se hráči připravovali individuálně a již od konce července
probíhají tréninky obou družstev ve sportovní hale Stochov.

Vrchol letní přípravy - Slovak Floorball cup Bratislava (ohlédnutí)

Jako vrchol letní přípravy se stal největší florbalový turnaj Slovenska, s názvem Slovak Floorball cup
2019 v Bratislavě. Náš A-tým dosáhl historického maxima a nejlepšího výsledku v historii klubu, když
se umístil na skvělém 4. místě z celkového počtu 44 účastníků mezinárodního turnaje v mužské kategorii. A-tým vyhrál skupinu bez ztráty bodu, když nejprve deklasoval druholigový CVČ Žiar nad Hronom 15:1, následně zvítězil nad Slovenským FLK Bulls 4:3 a Finským SBT IV. 3:0 . Ve vyřazovací
části si nejdříve poradil s Olomoucí (7:3) a týmem Trash (8:5), jenž byl složen z bývalých extraligových hráčů Acema Sparta Praha. Opravdová zkouška přišla ve čtvrtfinále, kde jsme dlouho prohrávali,
ale nakonec po dvou gólech v závěru utkání a vítězných nájezdech vyřadili zkušený finský tým MBoys
(4:3 po SN). V semifinále turnaje došlo na souboj s juniorskou reprezentací Slovenska, což byl jeden
z největších zápasů dosavadní historie stochovského družstva. Po vyrovnaném zápase, kde se nám
bohužel nepodařilo proměnit některé vyložené šance jsme prohráli 2:3 a v zápase
o 3. místo podlehli týmu z Králova Dvora. B-tým nejel na turnaj s takovými ambicemi jako A-tým a až
na tři hráče hráli na mezinárodní scéně všichni poprvé. Po sympatických výkonech proti silnějším
soupeřům v základní skupině, kde skončili na 3. místě (1x výhra, 2x prohra) vypadli ve 32 finále. Ostudu ovšem tým neudělal ani v jednom z utkání a obzvláště pro mladší hráče to byla velká zkušenost
s velkým florbalem, z které mohou čerpat do budoucna.
Na závěr čtenářům přinášíme rozhovor s lídrem A-týmu, nejproduktivnějším hráčem družstva a třetím nejproduktivnějším hráčem celého
turnaje v kategorii Men Open Stanislavem Prokopem.
1. Stando, ty ses jako jeden z mála hráčů našeho týmu zúčastnil všech ročníku Slovak Open - překvapilo tě něco na tom letošním?
Tak překvapil mě především počet hráčů, kteří jeli (smích). Nee, tak pravdou je, že jsem se zúčastnil všech ročníků Slovak floorball cupu
a kdybych měl vyzdvihnout jednu věc, která byla letos výjimečná, tak to byl právě ten tým. Vzájemná podpora obou družstev na utkáních
i mimo ně, to by mělo k florbalu patřit.
2. Ještě než přejdeme na A-tým - co říkáš na výsledky a herní projev B-týmu jehož pár zápasů jsi viděl? Jak se ti líbila vzájemná podpora obou týmu?
Tak za mě herní projev a celkově to, jak se hráči B-týmu představili na turnaji, je jednoznačně překvapení. Když jsem viděl před turnajem,
jak těžkou skupinu mají, tak bych nevěřil, že dokáží uhrát takové výsledky. Všichni kdo hrají florbal tak ví, že uhrát kvalitní výsledek s týmem
1.ligy, když sám hraješ třídu mužů, není jednoduchý. Každopádně ale bylo vidět, že do toho všichni dali svoje osobní maximum a nemají se za
co stydět.
3. Gólman A-týmu Luky Zbránek s Davidem Schneiderem se zúčastnili vedlejší disciplíny, která se jmenovala Shootout challenge řekneš nám o co jde a jak se kluci umístili?
Tak shootout challenge je každoroční dovednostní soutěž v nájezdech, která se koná ve čtvrtek večer v Eurovia aréně. Letos konkrétně se jí
zúčastnilo 32 dvojic (hráč+brankář) a soutěžilo se v duelech vyřazovacím způsobem po třech nájezdech na každé straně. Naši kluci, Luky
s Davidem, nakonec vyhráli všech pět duelu včetně finále a stali se mistry shootout challenge 2019.
4. Tak přejdeme k výkonům A týmu - hráli jste fantasticky a umístili jste se na skvělém 4. místě - a ty sám jsi přispěl největším počtem bodů. Řekneš nám, jak jste se na zápasy připravovali a co vás dotáhlo tak daleko?
Tak o mně se ví, že už jsem odehrál spoustu mezinárodních turnajů, ale tenhle budu řadit hodně vysoko. Sešla se výborná parta hráčů, kde
každý věděl, jaká je jeho role a co má kdo hrát. Měli jsme dvě vyrovnané lajny a taky
nás hodně podržel brankář, to je základ úspěchu, bez toho nikdy nemůžeš uspět. Jsem
rád, že jsem týmu pomohl nějakými góly, to už je taková moje role (smích). Měl jsem
výborný spoluhráče a o to to bylo jednodušší se prosadit.
5. V semifinále jste vypadli se slovenskou juniorskou reprezentací - jaký byl pocit
hrát proti takovému týmu? Není ti líto, že jste to nedotáhli o kus dál? Nebo prostě
už jen docházely síly?
Tak líto… samozřejmě, když se dostaneš do fáze, kdy se hraje o medaili tak ji chceš
urvat, ale v kontextu toho turnaje, kdy jsme si kladli za cíl čtvrtfinále a dostali se až
sem, je pro nás neuvěřitelný úspěch a 4. místo bereme s hlavou nahoře. Zahrát 2:3
proti Slovenský repre je zážitek, ale tam už bylo vidět, že dochází síly. Ono odehrát
osm těžkých utkání ve čtyřech dnech není nic jednoduchého a klobouk dolů před hráči,
jak to zvládli.

A-tým FBC Blue Horses
Horní řada zleva: David Schneider, Stanislav Prokop, František Štiller, Jiří Leisch, Jakub
Drexler, Jakub Hříbal
Dolní řada zleva: Pavel Pulec, Jaroslav Macík, Lukáš Zbránek, Jan Mikolášek, Jakub Šíma
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FBC Blue Horses 2019/2020
B-tým FBC Blue Horses
Horní řada zleva: Jan Sedláček, Jiří Polívka
Uprostřed zleva: Daniel Bradáč, Michal Čermák, Tomáš Kaleta, Václav
Müller
Dolní řada zleva: Lukáš Müller, Václav Liebezeit, Zdeněk Husák, Tomáš
Dlouhý
B-tým na turnaj nejel s takovými ambicemi jako A-tým a až na tři hráče hráli
na mezinárodní scéně všichni poprvé. Po sympatických výkonech proti silnějším týmům ve skupině, kde skončil na 3. místě (1x výhra a 2x prohra) vypadl v
32 finále. Ostudu ovšem neudělal ani v jednom zápase. Semifinále poté těsně
prohrál se slovenským reprezentačním týmem juniorů (pozdější vítěz turnaje).
V souboji o 3. místo pak podlehl týmu z Králova Dvora.
Příchody / Odchody
Pro následující sezonu 2019/2020 nastoupíme ve stejném složení jako v roce minulém, avšak A-tým se jednou velkou změnou pochlubit
může. Útočné řady stochovského áčka posiluje legenda, odchovanec stochovského florbalu Potápěčů Stochov, bývalý prvoligový a extraligový hráč a kapitán FBC Kladno Tomáš Leipner!
Tomáši prozradíš čtenářům co pro tebe znamená návrat na Stochov?
Návrat na Stochov pro mě znamená hodně! Zažil jsem tady krásné roky, které byly odrazovým můstkem do vrcholového florbalu a navíc
tady v týmu spousta kamarádů, kteří pamatují ještě éru Potápěčů, takže se už nemůžu dočkat až za 14 dní začne liga:-)
Závěrem přinášíme rozpis nejbližších utkání obou týmů pro následující soutěžní ročník.
A-Tým
Datum
28.9.2019
28.9.2019
13.10.2019
13.10.2019
27.10.2019
27.10.2019
16.11.2019
16.11.2019

Den
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Sobota

Čas
13:50
17:20
13:50
17:20
08:00
10:20
09:10
11:30

Soupeř
T.B.C. LUCERN Králův Dvůr
FAT PIPE Traverza Mukařov
Florbal Praha
IBK Tajula
IBK Kladno Svatý Hole
Florbal Tj Kobylisy C
T.B.C. LUCERN Králův Dvůr
Sport Eden Beroun

Den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

Čas
10:20
12:40
13:50
16:10
13:50
17:20
16:10
18:30

Soupeř
FAT PIPE FLORBAL CHODOV D
FBC Jeleni Unhošť B
SK Bruisers Dejvice
Prague Tigers E
FBC Rakovník B
SK Alien Nation B
FKMP Praha B
FAT PIPE FLORBAL CHODOV D

Hala
Kladno
Kladno
Beroun
Beroun
--------------------Králův Dvůr
Králův Dvůr

B-Tým
Datum
28.9.2019
28.9.2019
19.10.2019
19.10.2019
3.11.2019
3.11.2019
17.11.2019
17.11.2019

Hala
Kladno
Kladno
TJ Ruzyně
Tj Ruzyně
----------------------Beroun
Beroun

Rádi bychom tímto všem fanouškům a městu Stochov poděkovali za přízeň a budeme se těšit třeba na některém z utkání. Výsledky zápasů
vám přineseme v následujících vydání našeho měsíčníku.
Děkujeme!
FBC Blue Horses
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 18. září 2019 se uskutečnilo další slavnostní přivítání občánků mezi občany města. Pan starosta, Ing. Roman Foršt,
přivítal mezi občánky Města Stochova 3 chlapečky a 5 holčiček (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Christiana Vavříka,
Mathiase Lichnera, Denise Přibyla, Adélu Duškovou, Annu Dvořáčkovou, Auroru Jurgovki, Patricii Ujkovou a Rozálii Šmejkalovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová

Anna Dvořáčková

Adéla Dušková

Denis Přibyl

Christian Vavřík

Aurora Jurgovski

Patricie Ujková

Mathias Lichner

Rozálie Šmejkalová

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
Svatováclavské posvícení

Ve dnech 28. - 29.9. 2019 se konalo ve Stochově naše slavné SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ. Třebaže počasí bylo trochu proměnlivé, posvícení se neslo v duchu velkých návštěv, bohatého programu a dobré nálady.
Město, jako každý rok, bylo ůspěšné v získání finanční dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, ve výši 100 000 Kč
na ,,Svatováclavské posvícení Stochov 2019“. V sobotu jsme byli poctěni návštěvou
paní hejtmanky Středočeského kraje, Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové.
Návštěvou nás poctili i naši přátelé z partnerských měst- Saarwellingen (SRN) a Bourbon Lancy (FR).
Mgr. Miloslava Becherová, místostarostka města

NMS vydává :

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

