INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XLI/2020

zdarma

NAŠE MĚSTO STOCHOV 1/2020

Nejdůležitější body:

 Ples města
Stochov
 Starosta informuje
 Anketa
 Vítání občánků

Uvnitř tohoto vydání:

Starosta informuje

2
3

Anketa vysvědčení města

4

Kamarádi Stochov

5

Dům kultury Stochov
Poděkování
Inzerce

6

Komise prevence kriminality 7
TK Stochov, z.s.
Psí příběh

KATAPULT 2020 NOSTALGIA - pátek 31. ledna od 19, 30 hod. a 1. února také
od 19,30 hod. v Domě kultury ve Stochově
Andy * Olda* Ondřej* PRESENT THE TOUR - vstupné: 380,- předprodej

T. J. Sokol Stochov - Honice
Šachy Stochov

8

SAMS

9

SAMS
Inzerce

10

Inzerce

11

Vítání občánků
Galerie 90letých
Inzerce

12

NAŠE MĚSTO STOCHOV

Stránka 2

STAROSTA INFORMUJE
Vážení čtenáři,
vánoční svátky, zakončené bujarými silvestrovskými oslavami, jsme úspěšně překonali a stojíme opět na prahu
nového roku. Začíná nové desetiletí, období, které může pro řadu z nás znamenat naději a příležitost. Pěvně věřím,
že do tohoto období vstoupíte všichni tou správnou nohou a přeji vám do roku 2020 mnoho zdraví, štěstí a životní
pohody.
Prosincové dny znamenaly pro naše město
dokončení dalších, ať již větších či menších,
projektů. Jedním z nich byla zcela jistě dodávka dvou nových elektromobilů pro účely městské společnosti Technické služby Stochov, s.r.o..
Tato nově pořízená vozidla dostala při slavnostním předání jména
ADAM a EVA. Elektromobily jsou pořízeny za přispění dotace z EU a
dofinancovány z městského rozpočtu. Pevně věříme, že vozidla pomohou zaměstnancům společnosti v jejich nelehkém každodenním boji
nejen za krásnější veřejná prostranství.
Po městě jsou dokončeny také další drobné stavební práce. Nechali
jsme opravit například rozbité chodníkové obrubníky v ulici Jaroslava
Šípka (před hlavní budovou ZŠ Stochov) nebo třeba také rozlámané
palisády na Mírovém náměstí. Ve Smetanových sadech jsou
osazeny nové dřevěné sochy zvířátek. Jistě se stanou příjemným zpestřením nejen malých návštěvníků parku, ale
také jejich doprovodu.
Cyklisty, běžce nebo třeba chodce potěší zcela jistě nově
dokončená cyklotrasa mezi místní částí Čelechovice a obcí
Kačice. Zde byl položen nový povrch v celkové délce cca
900 m. Tímto jsme se napojili na úsek, který obec Kačice na
svém katastru dokončila již v dřívějším období. Dalším záměrem, který byl dokončen, je příprava a výroba cyklo dresů a běžeckých dresů se znakem nejen našeho města,
ale také partnerských měst Saarwellingen a Bourbon-Lancy.
Zde si zaslouží poděkovat partnerům města, kteří věnovali
na jejich výrobu finanční dar městu. Poděkování patří
společnostem ITES spol. s r.o., SYAST s.r.o., Jirků A-Z s.r.o. a ARIPROS s.r.o..
Dresy jsou k zakoupení v různých velikostech v infocentru městského úřadu a na recepci Sportovní haly města Stochov.
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STAROSTA INFORMUJE
V předchozích číslech městského měsíčníku jsem informoval také o záměru, kdy v době vegetačního klidu dojde
k výsadbě nových stromů napříč katastrem města. Do konce roku tak došlo k výsadbě celkem 24 nových stromů.
Bohužel došlo i na kácení, a to v ulici Švermova. Zde došlo bohužel ke zborcení části kanalizačního vedení a stromy,
které byly v minulosti vysazeny právě nad dotčeným potrubím musely být pokáceny. I zde, ovšem o pár metrů dále,
dojde po dokončení akce spojené s opravou kanalizace k náhradní výsadbě nových stromků.
Do nového roku vstupujeme také z pohledu
ročního rozpočtu města. Zastupitelstvo města
Stochov na svém posledním jednání v prosinci 2019 projednalo
a odsouhlasilo návrh rozpočtu pro rok 2020 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 237.099.000 Kč. Rozpočet města je tak vyrovnaný a počítá opět s celou řadou investičních akcí.
Samotná kapitola „Stavebnictví“ z rozpočtu města počítá s výdaji
v řádu 73.000.000 Kč. Rádi bychom tak v letošním roce provedli dílčí
rekonstrukci ulice 9. května (oprava chodníků, kontejnerová stání,
parkovací stání). Celkové rekonstrukce se dočká ulice Na Americe
v Honicích (zde již realizační firma převzala staveniště). V Honicích
také opravíme chodník v ulici Osvobození, a to směrem k výjezdu na
Čelechovice. Na Slovance bude provedeno (pokud stihneme získat
potřebná povolení, vyjádření správců sítí, atd…) dokončení chodníků
kolem kruhového objezdu směrem k obci Lány a směrem k Novému
Strašecí. Naproti hotelu Slovanka bude postaveno nové parkoviště P+R (včetně nových boxů pro cyklisty). V Čelechovicích bude dokončena
revitalizace levé části návsi (směrem příjezdu od Stochova). Pokračovat budeme také v zateplování bytových domů, letos se dočkají nájemníci bloku č. 17, 17A v ulici Zborovská. Poté zde budou opraveny přístupové chodníky a doosazeny lavičky u jednotlivých vchodů.
Počítáme také s opravou místních komunikací (napříč katastrem města – oprava výtluků po zimních měsících), s opravou dalších kontejnerových stání a dojde také na revitalizaci vnitrobloku u Mateřské školy Stochov č. I. V rámci tohoto projektu budou opraveny v předmětném
zájmovém území chodníky, vzniknou zde nová parkovací místa a budou zde zabudovány nové podzemní kontejnery a také osazeny nové
lampy veřejného osvětlení. Projekt myslí i na novou výsadbu zeleně. Použité materiály budou opět zvoleny tak, aby byly maximálně šetrné
k životnímu prostředí.
Modernizace se dočkají také vybrané úseky veřejného osvětlení. Podali jsme řádnou žádost o poskytnutí dotace, a to do programu EFEKT
na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ačkoliv jsme splnili vše, co k žádosti bylo nutné, obdrželi jsme zamítavé rozhodnutí s tím, že na náš
městský projekt prostě a jednoduše nezbyly na ministerstvu finanční prostředky. Nezbývá než začít s modernizací veřejného osvětlení (které
je na řadě míst města již v nevyhovujícím stavu) samostatně bez možnosti získání dotace. Začneme tedy obnovou úseků Slovanka, ul. Osvobození směrem od obchodu TESCO dále do města ke kostelu.
Počítáme i s další modernizací ve společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. V roce 2020 bude opět pořízena část nové techniky, a to dle
aktualizovaného plánu investic, který projednala a schválila Rada města. Do další obnovy techniky bude investována částka cca 2.100.000
Kč. Samotný areál společnosti nacházející se v Honicích projde další etapou modernizace, přičemž se zaměříme na opravu zdevastované
opěrné zdi oddělující areál společnosti od sousední zástavby rodinných domů a také na veškeré venkovní plochy areálu, kde vznikne moderní
plocha pro jednoduchý systém odkládání různých druhů tříděných odpadů z rampy do připravených kontejnerových van.
Rádi bychom také dokončili rekonstrukci druhého patra budovy městského muzea tak, abychom mohli využívat rekonstruované prostory
v podobném duchu jako výstavní prostory nacházející se v přízemí předmětné budovy.
Ve Sportovních areálech města Stochova bude v období letní odstávky provedena kompletní rekonstrukce šaten a sociálního zázemí
v obou patrech objektu haly.
Také na poli kultury se chystáme investovat. Zde se občané města v roce 2020 dočkají zavedení nového elektronického systému pro rezervaci divadelních a filmových představení. Nově tak bude možné objednat vstupenku na představení například z pohodlí domova.
Práce nás čeká celkem dost a já osobně se na ni velmi těším. Držte nám palce ať také v roce 2020 posuneme úroveň života v našem
městě o stupínek výše. Přeji vám všem ještě jednou prima rok 2020.
Ing. Roman Foršt, starosta města
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ANKETA VYSVĚDČENÍ MĚSTU STOCHOV
Vážení spoluobčané,
v průběhu roku 2019 roku proběhla anketa, ve které jste měli možnost vystavit městu Stochov jeho vysvědčení. Poznatků z ankety je mnoho a
jsou důležitým zdrojem pro strategické plánování a řízení našeho města. Zároveň byly v průběhu roku připraveny tzv. SWOT analýzy, obsahující klíčové charakteristiky našeho města, a jejichž závěry také vychází ze zjištění realizované ankety. S jejich obsahem se můžete seznámit
na internetových stránkách města.
A jaké známky tedy Stochov od svých občanů (respondentů ankety) obdržel? I když od respondentů nedostaly samé jedničky a objevily se i
konkrétní výhrady, nejlépe hodnocenými „předměty“ města Stochova jsou: Nabídka kulturních aktivit (průměrná známka 1,7), Akce pro rodiny
s dětmi (1,9), Parky a zeleň ve městě (1,9) a nabídka předškolního a základního vzdělávání (1,9). Je velmi potěšující, že se mnozí z Vás uchýlili též ke kladnému slovnímu hodnocení. A tak můžeme předat poděkování za práci pracovníkům a pracovnicím pečovatelské služby a knihovny a taktéž pracovníkům Domu s pečovatelskou službou a Domu kultury Stochov. Tyto organizace se od stochovských občanů dočkaly velmi
kladného hodnocení. Slova chvály pak zazněla také směrem k místním spolkům – Čelechovice v Čechách a Spolek Kamarádi, které nabízí
zajímavé komunitní aktivity. Tato zjištění budou v rámci strategického plánování dále uvažována jako tzv. silné stránky a příležitosti pro další
rozvoj Stochova. Představují totiž hodnoty, o které je třeba dále systematicky dbát, pečovat a rozvíjet je.
Dle očekávání poukázala anketa také na to, co respondenty ve Stochově netěší. Do podzimu roku 2019 se nedařilo zajistit plnou kapacitu
Městské policie Stochov, což se projevilo zvýšeným výskytem nevhodného chování některých obyvatel, zhoršením pocitu bezpečí ostatních
obyvatel města (Bezpečnost ve městě: 2,8), nekázní řidičů (zejména při parkování) či vandalstvím. Řada respondentů se také domnívá, že pro
lepší bezpečnost by bylo vhodné více využít potenciál kamerového systému. Můžeme s radostí konstatovat, že se městu v uplynulých měsících podařilo zajistit dostatek strážníků, a učinit tak první krok na cestě ke zlepšení bezpečí občanů. Ne zcela potěšující hodnocení si za některé své výkony vysloužily také Technické služby Stochov. I v této organizaci došlo nedávno k personálním změnám a město i nový management se zaměří na postupné zvyšování kvality výkonů této organizace, jež svým konáním významně ovlivňuje tvář a celkové prostředí
Stochova. Jedním z cílů strategického plánování města tak jistě bude i vylepšit výsledek hodnocení v předmětech Čistota a pořádek ve městě
(2,7) a zvýšit kvalitu péče o bohatou městkou zeleň, jež právem náleží mezi chlouby města Stochov.
Že je ve Stochově i přes stále probíhající investice co zlepšovat i v oblasti infrastruktury, deklaruje známka 2,3 pro chodníky, náměstí a vnitrobloky a 2,5 pro cyklodopravní infrastrukturu. Město bude v investičních aktivitách nadále pokračovat, a to jak s využitím vlastních, tak případných dotačních zdrojů. Rozvoj infrastruktury bude vyváženě akcentován ve všech částech města.
Zcela nejhorší hodnocení si ve Stochově vysloužila nabídka ubytování (Hotely, penziony, ubytovny se známkou 3,8). I této hrozbě bude při
strategicky řízeném rozvoji města věnována potřebná pozornost, neboť přesahuje do dalších rozvojových a ekonomických oblastí života
v našem městě.
Z ankety bylo získáno mnoho konkrétních podnětů a návrhů, které budou dále využity (nejen) při zpracování strategického plánu. Kompletní
výsledky ankety (známky) si můžete prohlédnout v tabulce.
Děkujeme všem respondentům, kteří anketě věnovali svůj čas. Případné připomínky či dotazy ke strategickému plánování prosím směřujte na
Ing. Petru Chvatíkovou (petra.chvatikova@gmail.com), příp. Ing. Romana Foršta, starostu města (starosta@stochov.cz).
Předmět

Známka

Předmět

Známka

Akce pro rodiny s dětmi (pořádané městem, místními organizacemi)
Akce pro seniory (pořádané městem, místními organizacemi)
Bezpečnost ve městě

1,9

Kvalita a dostupnost středního vzdělávání

2,5

2,5

2,0

Bydlení (ceny, kvalita, dostupnost)

2,5

Muzeum, knihovna, Multifunkční centrum
Čelechovice, Infocentrum
Možnosti pro trávení volného času a sportu
Nabídka kulturních akcí v Domě kultury

Čistota a pořádek ve městě

2,7

2,8

Dětská hřiště (počet, umístění, vybavení
prvky, lavičkami, stromy)
Dostupnost a kvalita sociálních služeb

2,0

Obchody, služby, restaurace (nabídka,
ceny, kvalita)
Parky a zeleň ve městě

2,4

Podpora podnikání a podnikatelů

2,7

Dům s pečovatelskou službou a pečovatelská služba (kvalita služeb, počet míst)

2,1

2,3

Doprava na kole (cyklostezky, jízda na kole
po městě)
Dopravní spojení do okolních obcí a měst
(za prací, nákupy, lékaři ad.)
Hotely, penziony, ubytovny (dostupnost,
kapacity, kvalita
Chodníky, náměstí, vnitrobloky (kvalita,
množství)
Kvalita a dostupnost předškolního vzdělávání
Kvalita a dostupnost základního vzdělávání

2,5

Přístup města k ekologii (využití obnovitelných zdrojů, „zelená“ řešení, odpadové
hospodářství)
Služby Městského úřadu (kvalita, ochota,
úřední hodiny)
Sociální služby (dostupnost, kvalita)
Sportovní kluby (aktivity, sportovní zaměření)
Zahrádky (dostupnost, využití, kvalita)

2,4

Zdravotnické služby – lékaři (kvalita, dostupnost oborů)

2,7

2,8

2,3
3,8
2,3
1,9
1,9

2,0
1,7

1,9

2,1
2,4

2,5
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KAMARÁDI STOCHOV
ŽIVÝ BETLÉM A VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Celý podzim se nesl v duchu příprav na tradiční „Živý betlém“. Jen co skončil „Pohádkový les“,
začal se připravovat scénář a oslovovat herci, kterých není nikdy dost. Naštěstí se i letos našlo
dostatek ochotníků z řad dětí i dospělých a hlavně se nám narodil nejhlavnější herec – představitel
Ježíška.
V neděli 22. prosince jsme tak mohli na stochovském náměstí zhlédnout již 21. představení
„Živého betlému“. A byl živý se vším všudy. Po celém náměstí poletovali živí andělíčci, pasáčci
přihnali živé ovečky i s pasteveckým psem, tři mudrci k nám doputovali z veliké dálky, a hlavně se
Marii a Josefovi narodil živý Ježíšek.
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří obětovali svůj volný čas a v dešti a ve větru nacvičovali
letošní představení. Nezvládnu zde vyjmenovat všechny, namátkou děkuji všem andílkům, rodině
Lochmanových, Kašparových, Hořejších, Kedroňových, Barochových, Štáfkových, Filipových,
Vágnerových, Jiřímu Rejhonovi, Sebastianu Kratinovi, Terezce Mlynaříkové, Terezce Červinkové a
všem ovečkám. Zvláštní poděkování pak patří Jiřímu Rumlovi, který se za necelý den naučil roli
svatého Petra, který vypráví andílkům příběh o narození Ježíška. Zaskočil tak za nemocnou Káťu,
kterou den před představením skolila nemoc a přišla o hlas.
A jako vždy patří velký dík Tomáši Barochovi a všem pracovníkům Domu kultury Stochov, bez kterých by nebyl betlém ani vidět, ani slyšet.
„Živý betlém“ byl letos spojen ještě s jednou událostí. Po více než 10 letech jsme se vrátili k pořádání výstavy betlémů. V této věci jsme se
spojili se stochovským muzeem a 8. prosince zahájili v muzeu „Vánoční výstavu“ spojenou se soutěží o nejkrásnější betlém. I přes poměrně
šibeniční termín pro odevzdání soutěžních exponátů se nám jich sešlo 18. Šest ve skupinové kategorii a 12 v kategorii jednotlivců. Návštěvníci výstavy mohli až do 22. prosince hlasovat pro svého favorita. V kategorii skupin nakonec vyhrál vystřihovaný betlém manželů Barochových z Nového Strašecí a v jednotlivcích získal nejvíce obdivovatelů betlém malovaný kávou paní Anděly Pejšové. Děkuji všem soutěžícím,
protože všechny betlémy jsou úžasné.
Pokud jste výstavu zatím nenavštívili, nevadí. Máte možnost až do konce ledna 2020. A jestli máte nápad na nějaký zajímavý betlém, tak si
ho schovejte, protože v letošním roce se k výstavě betlémů před Vánocemi určitě vrátíme.
Přeji všem úspěšný vstup do roku 2020 a těším se na shledání na některé z kamarádských akcí. A zajděte občas do stochovského muzea.
Vím, že se tam připravuje řada zajímavých výstav.
Za spolek Kamarádi Sylva Filipová
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DŮM KULTURY STOCHOV

Dům kultury Stochov uvádí 9. února 2020 od 16 hod.
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA Pohádkový muzikál poprvé
ve Stochově. Vstupné: 185,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu starostovi, Ing. Romanu Forštovi a Komisi pro mládež
seniory za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Jaromír Fišer
Děkuji panu starostovi Ing. Romanu Forštovi a městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Magdaléna Ulmanová
Děkuji paní Lence Zbrankové a panu starostovi, Ing. Romanu Forštovi,
za blahopřání a dárek k mým 70. narozeninám.
Václav Sýs
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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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KOMISE PREVENCE KRIMINALITY
Vážení spoluobčané,
také vás rozčiluje, když vaše děti, vnoučata a dnes bohužel již
i pravnoučata neustále koukají do mobilů, tabletů a počítačů
místo běhání venku a sportování?!
A proto jsem ráda za jakoukoliv aktivitu, která děti vyžene ven.
Chtěla bych ocenit spolupráci ZŠ a Komise prevence kriminality na
Stochově, kdy se podařilo p. uč. Chlivenyiové uspořádat 19. 12.
2019 turnaj žáků ve vybíjené a p. uč. Holanové vánoční turnaj ve
florbale 28.12. 2019. Tato spolupráce a obětavost nás dospěláků pro
děti je jediná šance, jak je vrátit na hřiště a do tělocvičen. Pak nás
nepřekvapí, že děti si chtějí hrát, povídat a že klidně zapomenou na
mobily a počítače, když jim nabídnete na páteční večer spaní ve
škole, tak, jak si to užila 8. A v pátek 13.12. 2019.
Chtěla bych touto cestou poděkovat manželům Pochmanovým, kteří
dětem napekli občerstvení, aby si mohly opět prožít strašidelnou noc
ve škole.
Jsem ráda, že jsem musela vybrat jen čtyři děvčata ze všech, která
měla zájem navštívit naše seniory v DPS, aby jim mohla předat malé
pohoštění.
Možná jsem v nich probudila jejich lepší " JÁ " a zájem o staroušky místo zájmu o youtubery. Přeji všem našim občanům hodně zdraví
do r. 2020.
Holanová Jaroslava ( členka Komise prevence kriminality a učitelka ZŠ )

TENISOVÝ KLUB STOCHOV
TECNIFIBRE CUP
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal ve dnech 4.- 5. ledna 2020 celostátní halový turnaj
starších žáků pod názvem TECNIFIBRE CUP. Místem konání byla městská sportovní hala
ve Stochově. Z vítězství se radoval Marek Přistoupil /SK Tenis Kladno/, když ve finále přehrál Maxe Jakého /LTC Podolí Praha/ 6:1, scr. Ve finále čtyřhry zvítězili Marek Přistoupil,
Filip Růžek /Open Tennis Club/, když přehráli pár Max Hanka, William Frederick Rieser /
TK Škoda Plzeň/ 6:1, 3:6, 10:7. Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.
Roman Klusák, prezident klubu

PSÍ PŘÍBĚH
MÁME BRUNA (Přišla mi sms)
Ráda bych se s vámi podělila o téměř vánoční příběh psa Bruna, kterého člověk ze Stochova adoptoval den před utracením. Avšak dlouho
se z něho netěšil. Páníček vážně onemocněl a psa umístili na dobu, než se vrátí z nemocnice, do útulku. Kdo znal majitele psa, věděl, že je
na Stochově mezi pejskaři znám jako člověk, který pomáhal se psy a jejich adopcí. Umístění do útulků odmítal. Bohužel jeho pes tam delší
dobu zůstával, prý byl problémový.
O osudu Bruna a jeho páníčka jsem se zmínila vedoucí spolku „BERŇÁCI V NOUZI“. Okamžitě , i za pomoci Městského úřadu Stochov,
jsme zjišťovali podrobnosti. Téměř v zápětí „Berňáci“ zajistili dočasnou péči na Moravě, ale na poslední chvíli nastal problém s dopravou
tohoto obřího plemene. Zapojila se další obyvatelka Stochova a nakonec týden před Vánocemi se Bruno vydal na Moravu. Berňáci mu nechali, na vlastní náklady, vybudovat ubytování, zajistili stravu a odbornou péči, čerpají finance z transpartentního účtu 19900199/2010. Snad se
po čase tento ještě mladý pes najde nový milující domov. Tímto bych ráda poděkovala těm, kteří pomáhali a drželi nám palce. Víme jak jsou
pro nás všechny tito psi, ale i kočičí kamarádi důležití.
Děkuji (autor článku si nepřeje zveřejnění jména)
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T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE

ŠACHY STOCHOV
V poslední zprávě 22. 11. jsem se zmínil, že nás čeká utkání s družstvem
šachistů z Brandýsa, a že to nebude lehký zápas. Nakonec to však pro nás
dopadlo nad očekávání dobře. S jednou prohrou, dvě remízy a dvě výhry
nám zajistily vítězství 3 : 2. Po čtvrtém kole stále držíme první místo v tabulce, tedy spokojenost i nadále.
V neděli 8. prosince jsme sehráli vánoční turnaj a jako v několika posledních letech, tak i letos to byl víceméně turnaj členů našeho oddílu. Je docela
škoda, že ve Stochově se nenajde více hráčů, hlavně z řad mladých. První
místo obsadil Martin Pucholt, který v regionální soutěži hraje na první
šachovnici, druhé místo uhrál pan Červenka, který i v soutěži hraje na druhé
šachovnici a konečně třetí místo vybojoval pan Tůma, který také v regionální
soutěži hraje na šachovnici číslo tři.
Do konce roku nás ještě čeká jeden zápas, a to s hráči oddílu Libčic.
Budeme hrát doma, v neděli 15. prosince. Doufáme, že i tenhle boj pro nás
dobře dopadne. Ještě bych rád popřál
všem zájemcům o šachovou hru, ale ne
jen jim, do nového roku hodně úspěchů
a hlavně zdraví.
Se šachovým pozdravem zdraví
Tůma R.
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
NOVÁ KARDIO - ZÓNA VE SPORTOVNÍ HALE
Dne 2.1.2020 byla slavnostně otevřena KARDIO - ZÓNA ve Sportovní hale města Stochova. Ve stejný den byl také zahájen provoz pro
veřejnost. Vybavení kardio - zóny jsou profesionální stroje, 3x běhací pásy, 2x eliptické a 2x veslovací trenažery, 1x stepper, 2x recumbery.
Dále jsou k dispozici posilovací doplňky na posílení svalstva dolních končetin a posilování břišních svalů. Na monitorech, které jsou součástí
posilovacích strojů je možné se připojit k internetu, zároveň u cvičení je možné sledovat filmy nebo přehrávat hudbu pomocí vlastního usb a
sluchátek. Více informací na recepci sportovní haly. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Ceník Kardio - zóny pro veřejnost:
jednorázový vstup - 120 Kč/vstup bez časového omezení
měsíční permanentka - 800 Kč/vstup bez časového omezení
půlroční permanentka - 4 300 Kč/vstup bez časového omezení
KABELOVÁ TELEVIZE
Informace a novinky týkající se sportovního areálu můžete sledovat v kabelové televizi na programu Města Stochov.
MULTISPORT KARTA
Ve Sportovní hale ve Stochově můžete využívat Multisport karty na squash, badminton, bowling, plážový
volejbal, nově také od 2.1.2020 do kardio - zóny. Více informací na recepci sportovní haly.
WEBOVÉ A FACEBOOKOVÉ STRÁNKY SPORTOVNÍ HALY STOCHOV
Dále sledujte naše facebookové stránky Sportovní areály města Stochova a webové stránky:
www.sportstochov.cz
NA RECEPCI PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY
Na recepci Sportovní haly ve Stochově přijímáme platební karty.

Rozpis akcí ve Sportovní hale Stochov
(leden + únor 2020)
4.1.
5.1.
11.1.
12.1.
18.1.
19.1.
25.1.
26.1.

Tenisový turnaj – děti
Tenisový turnaj – děti
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I.
a II. třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I.
a II. třídy futsalu FIFA
Florbalový turnaj – Blue Horses
Futsalový turnaj
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I.
a II. třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I.
a II. třídy futsalu FIFA

1.2.
2.2.
8.2.
9.2.
15.2.
22.2.
23.2
29.2.

Futsalový turnaj
Florbalový turnaj – Dynamis Praha
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I.
a II. třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I.
a II. třídy futsalu FIFA
Ples města Stochova
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II.
třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj – Okresní soutěž I. a II.
třídy futsalu FIFA
Futsalový turnaj - děti
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOV
NOVÁ TRIČKA MĚSTO STOCHOV
Ve Sportovní hale Stochov vám nabízíme
k prodeji nová trička s logem našeho města.
Dále jsou v prodeji od 17.12.2019 cyklo
a běžecké dresy (pánské i dámské). Můžete
si je u nás zakoupit přímo na recepci sportovní haly. K dispozici jsou velikosti S, M, L
a XL. Jednotná cena trička je stanovena na
200 Kč/1 ks. Cyklo dresy 500 Kč a běžecké
dresy 400 Kč.

Bc. Michal Paták, vedoucí organizační složky

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

BEKIVO
Dodáváme, montujeme









LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ
VE STOCHOVĚ
oznamuje, že
je možno i v
tomto roce
možnost získat PRŮKAZ,
který opravňuje pacienta
k uplatnění slevy 10%
z celkové výše doplatku na
recept. Tento průkaz
mohou uplatnit rodiny
s dětmi, důchodci,
studenti a chronicky
nemocní lidé.
Slevy se nevztahují
na antikoncepci.
Tento průkaz je možné vyzvednout v Lékárně Na
Náměstí, Mírové náměstí
261 ve Stochově.
Staré průkazy se průběžně
vyměňují za nové
s platností 12/2020.
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)

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 11. prosince 2019 se uskutečnilo poslední slavnostní přivítání občánků mezi občany města
v letošním roce. Pan starosta, Ing. Roman Foršt, přivítal mezi občánky Města Stochova 2 chlapečky
a 2 holčičky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Matěje Lochmana, Rayana Mohameda Abouelnagi,
Lauru Valterovou a Šárku Kotkovou. Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Jana Suprunová

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

Laura Valterová

Šárka Kotková

Matěj Lochman
Rayan Mohamed Abouelnaga

GALERIE 90LETÝCH
V měsíci prosinci 2019 oslavila 91. narozeniny paní Libuše
Blechová. K tomuto významnému životnímu jubileu jí popřáli
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

