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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané, milí čtenáři,
v současné době v našem městě probíhá několik investičních akcí. O investičních akcích na rok 2018 jsem se
zmiňovala v minulém čísle. Dovolte mi, abych některé z akcí nyní detailněji upřesnila.

BUDOVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V provozu máme již nový výtah, je zahájen zkušební provoz infocentra v přízemí budovy. Nově vybudované
infocentrum se bude slavnostně otevírat 9. dubna, pondělí, v 9. 00 hodin. Budova městského úřadu je obestavěna lešením,
dochází k dalším výměnám oken, po té zateplení budovy. Pro vaši představu vám poskytuji vizualizaci úřadu.

POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY
Na 8 místech Stochova (1 místo Čelechovice) budou nahrazena stará kontejnerová stání novými, a to polopodzemními
kontejnery. Byly již provedeny přípravné práce, vytyčení sítí a umístění kontejnerů. V nejbližších dnech budou zahájeny zemní
práce. Pro představu viz foto.

STROMY- ULICE J. A. KOMENSKÉHO
Z důvodu špatného zdravotního stavu, který
vznikl nevhodným řezem v minulosti, došlo ke
kácení stromů v ulici J. A. Komenského. Tyto
stromy byly prohlédnuty dendrologem a následně
bylo rozhodnuto o nahrazení těchto stromů
novými. Bude provedeno vyfrézování pařezů
a následně bude vysázena nová alej.
Mgr. M. Becherová, starostka města

GALERIE 90 LETÝCH
Dne 23. 3. 2018 oslavila 92. narozeniny paní Milena Odehnalová. K tomuto
významnému životnímu jubileu
jí popřály starostka města,
Mgr. Miloslava Becherová a Jana Suprunová, Komise pro mládež
a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY
V dubnovém čísle městského informačního měsíčníku uvádím základní data z
oblasti tepelného hospodářství za uplynulé 4 roky. Pozitivní vývoj za sledované
období nastal ve vývoji ceny tepla, kdy se
podařilo snížit ve sledovaném období
cenu o cca 150 Kč vč. DPH / 1 GJ. Tento
trend je výsledkem dlouhodobého koncepčního řešení tepelného hospodářství našeho města společně
s efektivní komunikací mezi dodavatelem tepelné energie (ITES
spol s.r.o.) a odběratelem tj. městem Stochov. Stejně jako jiná
odvětví lidské činnosti, také sektor hospodaření s tepelnou energií prochází bouřlivým globálním vývojem s celou řadou inovací
na technologických zařízeních. Stejně tak dochází ve sledovaném období i ke změnám v oblasti legislativních požadavků pro daný sektor.
Věříme, že vhodnou volbou inovačních technologických řešení (např. pořízení
kotlů na spalování široké škály biomasy) bude zajištěna dlouhodobá stabilní
dodávka tepla do bytových jednotek a dalších prostorů. Zvolená technologická řešení by měla do budoucna přinést vysokou provozní spolehlivost, stabilizaci ceny ve výhledu 15-20 let a snížení plynných a pevných emisí
s příznivým dopadem na životní prostředí města. Taktéž bude zajištěna díky
dvoupalivovému systému nepřerušená dodávka tepla a teplé vody při plánovaných opravách jednoho ze zdrojů tepla (tj. plyn/ biomasa). Pro rok 2018 je
kalkulovaná přepokládaná cena 648,04 Kč vč. DPH/ GJ.
Ing. Roman Foršt
místostarosta města Stochov

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Na únorovém jednání komise jsme se zabývali přípravami na letošní akci Ukliďme Česko. Po dohodě všech členů, aby se mohli osobně
akce účastnit, jsme určili datum 14.4.2018. Sraz před městským úřadem je naplánován na 9 hod. Vytipovali jsme tři trasy. První tradičně
Smetanovy sady, Slovanka okolo nádraží, druhá trasa Třešňovka, větrolam na stadionu a třetí, která bude pro malé děti. Děti by měly jít do
Honic a provést úklid kolem rybníka. Budou zde stanoviště, kde děti budou soutěžit v disciplínách zaměřených na ekologii. Akce pro děti
v Honicích by měla být zakončena návštěvou místního farmáře. Ukončení úklidu je naplánováno na 12 hodinu tradičním opékáním buřtů na
hřišti.
Členové zhodnotili péči o zeleň za rok 2017. Došlo k dlouho očekávané rekonstrukci větrolamu na městském hřišti. Pokáceno bylo 64
stromů a vysázeno 192 nových stromů a 567 keřů. Ze stromů zde byly vysázeny višeň ptačí, habr obecný a lípa malolistá. Z keřů to byly
líska obecná, brslen evropský, svída dřín, ptačí zob obecný, hloh jednoblizný a trnka obecná. Doufáme, že se větrolam v pořádku ujme a
poskytne obyvatelům města příjemné mikroklima a omezení prašnosti ve městě. Zároveň doufáme, že větrolam osídlí ptáci, kteří nám jaksi
z přírody ubývají.
Ve správním řízení, na základě žádostí, byly pokáceny bříza bělokorá, 12 ks třešní, jíva a buk. Stromy byly v těsné blízkosti domu nebo
byly v havarijním stavu. Za břízu nebyla v místě stanovena náhradní výsadba. Za třešně bylo vysazeno 20 nových stromů stejného druhu.
Za jívu a buk bude v nedalekém vnitrobloku provedena náhradní výsadba jednoho stromu. Péčí o stávající zeleň je pověřena společnost
Technické služby Stochov, s.r.o. a komplikované případy řeší s odbornými firmami.
Komise se také zabývala již poněkolikáté zdravotním stavem dubu sv. Václava a jednala s firmou, která se o zdravotní stav stromů ve
městě stará. Rituálem se stalo jednání o hřišti v Čelechovicích. Povrch hřiště je v zoufalém stavu. Je škoda, že dobře fungující spolek, který
má v obci letitou tradici, nemá odpovídající prostor na konání svých tradičních akcí.
Komise životního prostředí plní aktuálně úkoly zadané Radou a Zastupitelstvem města Stochov a řeší podněty občanů.
Připravila za komisi B. Chytrá

Stránka 4

NAŠE MĚSTO STOCHOV

ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
z hlediska výroby a dodávky tepla zažíváme tento rok poměrně atypické období. Zatímco
v měsících prosinci a lednu nebyly venkovní teploty příliš nízké, a tomu odpovídala i relativně nízká výroba tepla, tak závěr února a druhá polovina března přinesly nezvykle mrazivé počasí. Tato meteorologická anomálie nám poněkud narušila plánované zahájení posezonní údržby, jelikož nebylo možno zdroj tepla ani částečně odstavit.
Přes popsané potíže se nám podařilo dotáhnout plánované osazení nového kotle na
plynové kotelně K1 a pokračujeme i v údržbě domovních předávacích stanic tak, abyste
nepocítili pokles tepelné pohody. Lze tedy konstatovat, že ačkoliv jsme některé situace
museli řešit operativně, tak jsme se neodchýlili od plánovaných termínů nijak zásadním
způsobem.
V uhelné kotelně K353 probíhají projekční práce, které mají za cíl připravit osazení kotel-

ny kotlem na spalování biomasy( dřevní štěpky) a související technologií.
Zároveň jednáme s odbornými firmami, které
ihned po ukončení topné sezony zahájí práce
na likvidaci a odvozu stávající technologie.
Sladění termínů prací a jejich přímá návaznost
je nezbytností, jelikož musíme co nejlépe využít období letních měsíců a zvládnout co největší objem montážních a stavebních prací.

Ladislav Foubík - ITES spol. s r.o., provoz
Stochov

ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ ODPADU

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
4/2018 bylo vydáno ve Stochově dne 6. 4. 2018. 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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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
Od 1. 4. 2018
začíná pravidelný sběr velkoobjemového
odpadu do přistavených sběrných kontejnerů.
Sběr 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, u obchodu
Sběrný dvůr je otevřen každý všední den od
7,00h do 15,00h. Každá středa je prodloužena do 17h a v případě liché soboty v měsíci je
sběrný dvůr otevřen od 9,00h do 12,00h.
Počínaje dnem 1. 4.
2018 je v areálu sběrného dvora přistavená bikramová vana na
bioodpad. Občané
města Stochova zde mají možnost bezplatně
tento bioodpad uložit. Do bioodpadu patří
veškerá zeleň, a to např. větve ze stromů,
tráva, listí, zbytky rostlin. Dále i spadané ovoce, zbytky zeleniny, slupky z brambor apod.

ky 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
společnosti Technické služby Stochov,
s.r.o. poskytuje. 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

Dále prosím sledujte naše facebookové strán-

SPORTOVNÍ HALA STOCHOV

Klára Konopková
TS Stochov, s.r.o.
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ZŠ, ZUŠ A MŠ STOCHOV
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KNIHOVNA
V naší městské knihovně jsme od začátku letošního roku uskutečnili již několik
akcí pro děti i pro dospělé. Nejvíce akcí
bylo v měsíci březnu, protože tento měsíc
je označován jako měsíc knihy, nebo nově
také jako měsíc čtenářů a internetu.
V tomto měsíci hodně navštěvují naší knihovnu třídy ZŠ spolu s paní učitelkami
proto, aby se děti seznámily s knihovnou a
doplnily si výuku. Připravujeme si pro ně
různá témata, zajímavé čtení, soutěže
a práci s knihami.

Akce, které jsme již v naší
knihovně od začátku letošního roku
uskutečnili
6.2. Návštěva třetích tříd ZŠ s p. uč. Lídou
Beznoskovou a Renatou Tůmovou – Jak to
chodí v knihovně, čtení a práce s knihou Vynálezce Alva, povídání si o vynálezech a vynálezcích, (účast 50 dětí).
13.2. Návštěva první třídy ZŚ s p.uč. Radkou
Ctiborovou – Jak to chodí v knihovně, čtení a
práce s knihou Už se nebojím tmy, povídání si
o strachu a jeho překonávání, (účast 15 dětí)
13.2. Výtvarné tvoření – Tupování porcelánu
(účast 10 lidí).
15.2. Návštěva dětí 1. mateřské školy starší
děti 4-5 let a 5-7 let – seznámení se
s knihovnou, čtení z motivační knihy Miltonovo
tajemství, povídání si o šikaně, přátelství a
sebedůvěře (účast 27 dětí).
16.2. Návštěva dětí ze školní družiny (děti ze
2.,3.,4. tříd s p. učitelkou Ivetou Zieglerovou) –

četba z knihy Jak Egu dojel až na konec světa, povídání si o světadílech a cestování (18
dětí).
3.1., 10.1., 17.1., 24.1., 7.2., 14.2., 21.2.,
28.2.Literáček – literární kroužek pro děti
4. a 5. tříd.
10.1., 24.1., 7.2., 21.2. Čtení a vyprávění
nejen o knihách v DPS.

Akce uspořádané v rámci
,,Měsíce knihy a čtenářů“

6.3. Beseda o zdraví s názvem Vliv psychiky
na lidské zdraví s Ing. Radmilou Karafiátovou
(účast 26 lidí)
9.3. Návštěva dětí 1. mateřské školy nejmladší děti 2 – 3 roky - čtení z obrázkových knih
Ema Naopak a Myšáček Eda nechce chodit
do školky, povídání si o chování, chození do
školky a různých povoláních (účast 18 dětí)
14.3. Výtvarné tvoření – Drátování na Velikonoce (účast 15 lidí)
15.3. Návštěva dětí 2. mateřské školy starší
děti – čtení z knih Moji zvířecí kamarádi a Jak
Bubáček potkal Bubáka, říkání básniček
(účast 32 dětí)
16.3. Posezení s hudbou a zpěvem v DPS
20.3. Návštěva dětí ze školní družiny ( děti
ze 2., 3. tříd s p. uč. a vedoucí školní družiny
Petrou Macákovou – četba z knihy Největší
přání, povídání si o nadměrné výrobě a spotřebě zboží, o jeho přepravě a ekologické
stopě, o našich přáních, (účast 20 dětí)
23.3. Teprve nás čeká návštěva dětí 2. mateřské školky - nejmladší děti 2 - 3 roky
7.3., 21.3. Literáček – literární kroužek pro
děti 4. a 5. tříd

27.3. Čtení a vyprávění nejen o knihách v DPS.

A co nás čeká?

V dubnu již tradičně chystáme slavnostní akci Pasování prvňáčků na čtenáře
spolu se ZŠ, Komisí pro mládež a seniory a paní učitelkami prvních tříd. Akce se
uskuteční ve dvou dnech a to 18. a 19.
dubna od 16 hodin. Na všechny prvňáčky se moc těšíme již teď.
Čtení v DPS se uskuteční 27.3., 11.4.,
25.4., 9.5., 22.5., 5.6., 19.6.
Literáček bude opět od 11.4. pravidelně každou středu od 14 do 15 hod.
pro děti 4. a 5. tříd.

DESKOVÉ HRY

V naší knihovně si můžete na vyžádání zapůjčit tyto deskové hry:
Ubungo, Velbloudí dostihy, Mombasa,
Catan – Osadníci z Katanu, Activity –
Original Legend, Scrabble original, Znáš
mě? Na co myslím?, Hádanky Dráčka
Fráčka, Dobble, TIK…TAK…BUM!,
Školička 2, Paní pavouková, Angry
Birds, Mosaik Cars, Cestujeme do pohádek , Kouzelné pohádky, Rébusy.
POZOR! V rámci rekonstrukce úřadu a výměny oken v knihovně bude
KNIHOVNA UZAVŘENA PRO VEŘEJNOST 5. a 9. dubna. Děkujeme za
pochopení.
Na všechny malé i velké návštěvníky
knihovny se těší knihovnice Vendula
Ježilová a Daniela Elicerová

DPS - PODĚKOVÁNÍ
Člověk se potřebuje bavit, potřebuje
si hrát a co je nejdůležitější, potřebuje
se smát. A přesně takové odpoledne
nám připravily pracovnice naší městské knihovny. Dne 16. března přišly za
námi, obyvateli Domova s pečovatelskou službou ve Stochově, vedoucí
městské knihovny, paní Daniela Elicerová, p. Vendulka Ježilová, která
s sebou vzala i svoji dceru Kristýnku.
Kromě dobré nálady a úsměvů, přinesly pro nás i pohoštění.
A tak jsme prožili krásné odpoledne
s hudbou, doplněnou zpěvem Kristýnky, se kterou si některá z nás i zazpívala. Moc jim děkujeme a jsme vděčné, že nám obětovaly svůj čas. Přejeme jim zdraví, štěstí a aby jejich práce
jim přinášela radost, tak jako nám.
Obyvatelky DPS Stochov
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MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

ČELECHOVICE V ČECHÁCH

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
K PROBLEMATICE GDPR
Místní akční skupina (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, z.s. zve
zástupce neziskových organizací na seminář zabývající se
tématem Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů – General Data Protection Regulation (GDPR).
Datum a čas konání: 24. dubna 2018 od 17:00 hodin
Místo konání: foyer Domu kultury, Jaroslava Šípka 486, Stochov
Lektoři: Mgr. Jindřich Hlavatý, Ph.D. (MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú.),
Ing. Luboš Fleischmann (MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.)
Rámcový obsah semináře:
Přehled základní a související legislativy
Co je ochrana (bezpečnost) informací a související dopady – proč se
problematikou zabývat
Vysvětlení základních pojmů
Novinky a změny v ochraně osobních údajů – GDPR
Organizační a technická opatření – „jak na to“ a „na co se zaměřit“.

Seminář je pro účastníky ZDARMA.
Ing. Luboš Fleischmann
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Pojďte s námi do přírody
V roce 2015 uspořádal výbor Středočeská oblast KČT ve spolupráci se svými odbory a Krajským úřadem Středočeského kraje novou soutěž, která zahrnovala první ročník setkání turistů pod názvem Středočeská desítka. Akce zahrnovala deset turistických pochodů a vyvrcholením bylo podzimní setkání dne 21. 11. 2015 ve Stochově. O tyto turistické akce byl velký zájem. Z těchto důvodu bylo rozhodnuto v těchto
akcích každoročně pokračovat.
V letošním roce, kdy slaví Středočeský kraj 15 let od vzniku Středočeské oblasti, dále slaví 130 let od založení KČT a 100 let vzniku republiky, bude letošní Středočeská desítka vedena v rámci těchto akcí. Kdy 24. březen 2018 - 24. listopad 2018.

AKCE ZAŘAZENÉ DO STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 2018
24. 3. se již uskutečnil pochod Okolím Říčan – 50. rovnoběžka (Říčany), dále se uskuteční dne 7.4. pochod Do Okoře bez oře (Kralupy nad
Vltavou)., 14.4. Hájemství zelené (Zdice), 28.4. Mladoboleslavská 50 (Mladá
Boleslav), 5.5. Krušovický vejšlap (Stochov)
23.6. Údolím zlatonosné Kocáby (Štěchovice), 5.-8.7. Putování za mistrem Janem (Rakovník), 8.9. Benešovské toulky (Benešov u Prahy),
6.10. DP Za Malínským křenem (Kutná Hora), 24.11. Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti KČT (Příhrazy).

AKCE K 15. VÝROČÍ STŘEDOČESKÉ OBLASTI KČT

Dne 3. 3. uspořádal KČT Stochov pochod do Lán na den T. G. Masaryka (Lány), 21.4. Výstup na Blaník – Jarní sraz turistů Středočeské
oblasti KČT (Blaník). 9.6. Podskalské setkání turistů a Vltavanů (Praha-Výtoň), 21.7. Setkání na Dědu u první rozhledny Klubu českých turistů
(Beroun), 22.9. Putování za šternberskou hvězdou – setkání turistů k 15 letům Středočeské oblasti KČT.
Každá akce bude mít navíc i svou absolventskou vizitku, jež bude k dispozici v cíli jednotlivých
pochodů, doplníte si sbírku odznaků a seznámíte se s novými místy Středočeského kraje. Soutěží se o věcné ceny a jedinou podmínkou účasti v tomto turistickém klání je zakoupení záznamníku, do kterého se sbírají speciální razítka jako potvrzení návštěvy jednotlivých akcí. Každý,
kdo se takto zúčastní alespoň pěti, získá zdarma zelený odznak Středočeské desítky.
Dále se z účastníků s největším počtem razítek bude losovat pětice, která získá poukázky
na nákup sportovního vybavení a oblečení. Celkem budou rozdány poukázky v hodnotě
10 000 Kč.

Klub českých turistů zve občany Stochova a přátele turistiky na tyto zajímavé
akce v roce 2018.
Čížek V.
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TENISOVÝ KLUB STOCHOV, z.s.
Tenisový klub Stochov, z.s. zakončil rok 2017, již po osmnácté, „Slavnostním večerem stochovského tenisu“. Slavnostní večer se
uskutečnil tradičně v prostorách foyer Domu kultury ve Stochově.
Tenisté a jejich hosté si přiblížili činnost tenisového klubu a jejich členů v roce 2017.Tenisový klub Stochov, v soutěžích družstev v roce
2017, obsadil všechny věkové kategorie. Soutěže družstev hráli jak dospělí, tak dorost, starší žactvo, mladší žactvo a i babytenisté. Tenisový
klub uspořádal v roce i dva tenisové kempy. Ten první se uskutečnil v italském Ligninu a ten druhý příměstský na tenisových dvorcích na Stochově. V roce 2017 si Tenisový Klub Stochov připomněl výročí 30 let stochovského tenisu, kterého se účastnili i bývalí vynikající tenisté minulosti Bohdan Ulihrach a současný nehrající kapitán FED Cupu Petr Pála.
Samotný, „Slavnostní večer stochovského tenisu“, se nesl
v slavnostní atmosféře, kdy po zhodnocení roku byli vyhlášeni nejlepší hráči klubu za rok 2017. Ceny nejlepším předala starostka
města Mgr. Miloslava Becherová.
Talentem roku se stal Lukáš Klusák, juniorkou roku byla vyhlášena
Adéla Novotná, juniorem roku Jakub Klusák, hráčkou roku Beáta
Albertová a hráčem roku Michal Paták. Závěrem hodnocení,
„Slavnostního večera stochovského tenisu“, bylo vysloveno poděkování Městu Stochov, Skupině ČEZ a Nadaci Solidarita za podporu
Tenisového klubu v roce 2017.
Celým večerem provázel moderátor Zdeněk Vrba spolu
s disžokejem Markem Hůlou.
Rok 2017 se vydařil a již se všichni těšíme na jarní dny roku,
abychom mohli zahájit letní sezónu 2018.

Zleva: Michal Paták, Beáta Albertová, Adéla Novotná, Lukáš Klusák
a Jakub Klusák.

Celostátní halový turnaj starších žáků
„O pohár města Stochov“
První lednový víkend 6. – 7.ledna 2018 uspořádal Tenisový klub Stochov,
z.s. celostátní halový turnaj starších žáků ve stochovské sportovní hale.
K prezentaci se dostavilo 12 hráčů. Výkony jednotlivých hráčů byly na velmi
kvalitní úrovni. Z domácích se nejvíce dařilo Davidu Perglovi, který se se
probojoval mezi nejlepší čtyři hráče. Z domácích hráčů dosáhli dílčího úspěchu Jakub Mits a Lukáš Klusák, když se jim podařilo přejít přes první kolo.
Z vítězství v turnaji se radoval Jakub Sedláček z LTC Rakovník. Z výsledků –
semifinále: Jakub Sedláček /LTC Rakovník/ - David Pergl /TK Stochov/ 6:1, Zleva: finalisté čtyřhry Václav Kubrt /TK Evženie Klášterec/
6:1, Petr Bohatý /LTC Rakovník/ - Václav Kubrt /TK Evženie Klášterec/Ohří/ Ohří/, Jakub Mits /TK Stochov/ a vítězný pár Jakub
6:1, 6:2. Čtyřhra – finále: Petr Bohatý, Sedláček, Petr Bohatý /oba LTC Rakovník/
Jakub Sedláček – Václav Kubrt, Jakub
Mits /TK Stochov/ 6:0, 6:2.

Celostátní halový turnaj mladšího žactva Tecnifibre Cup
Ve dnech 17. – 18. března 2018 uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. celostátní halový turnaj mladšího žactva. K prezentaci se dostavilo 12 chlapců. K vidění byla zajímavá utkání plná snahy o co nejlepší
výsledky. Z domácích hráčů se dařilo Jakubu Mitsovi, který vyhrál svůj první turnaj, když ve finále porazil
Antonína Mutla /Sportclub Řevnice, z.s./ 3:6, 6:3, 1:0. Z domácích hráčů zaznamenali postup do druhého
kola Adam Kohout a Jan Kohout.
Výsledky – semifinále – Antonín Mutl /Sportclub Řevnice/ - Martin Kecek /SK Aritma Praha/ 6:0, 6:1,
Jakub Mits /TK Stochov/ - Daniel Strnad /LTC Slovan Kladno/ 6:1, 6:1. finále: Jakub Mits – Antonín Mutl
3:6, 6:3, 1:0.
Čtyřhra – finále: Antonín Mutl, Jakub Peterka /Sokol Čimice/ - Martin Kecek, Jakub Mits 6:1, 6:4.
Vítěz celostátního halového turnaje Jakub Mits /TK Stochov/
R. Klusák

Stránka 10

NAŠE MĚSTO STOCHOV

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Oslava Mezinárodního dne žen
ve Stochově
V neděli 11. března od 14 hodin proběhla
v předsálí kina oslava Mezinárodního dne žen,
kterou, jako každý rok, organizuje MO KSČM ,

tentokrát ve spolupráci s Místní organizací
Českého červeného kříže. Již krátce
po 13 hodině se začaly scházet ženy, aby
oslavily tento významný svátek, popovídaly si
o všem možném a strávily příjemné čtyři hodiny tancem při hudbě. Tu zajistila paní Bradáčová k plné spokojenosti všech přítomných
u p. Bělouška, který hraje na tanečních
odpolednech pořádaných ČČK každý měsíc.
Ve 14 hodin již bylo plně obsazeno připravených 60 míst k sezení, a tak p. Janoušek
musel ještě přinést dva stoly a dvacet židlí.
Krátce po 14 hodině oslavu zahájil předseda
MO KSČM K. Ondrášek, představil hosty –
Ing. Miloslavu Vostrou, poslankyni parlamentu
za KSČM a předsedkyni rozpočtového výboru
a RSDr. Evu Vlčkovou, předsedkyni OV
KSČM v Kladně. Krátce se zmínil o historii
MDŽ a popřál všem přítomným hodně zdraví,
štěstí a pěkné prožití odpoledne. Pro všechny
ženy byl připraven chlebíček, zákusek, minerální voda, káva nebo čaj. Odpoledne při velmi pěkné hudbě a tanci uteklo jako voda.

Na závěr byl každé ženě předán
červený karafiát jako poděkování za
účast. Věříme, že se za rok zase při
této příležitosti sejdeme ve velkém
počtu.
Za organizátory akce: K. Ondrášek,
M. Hess a M. Bradáčová

TALENT NA STOCHOVĚ
Stochov má zase o jednoho talentovaného člověka navíc. 10-ti letý školák, celým jménem Jan
Antonín Verner, žák místní stochovské školy dostal příležitost, která se neodmítá. Režisér Jan
Hřebejk si ho vybral do nového třídílného seriálu Redl, který nedávno dotočil pro Českou televizi.
Seriál půjde na podzim a je o ožehavém tématu odsunu sovětských vojsk v roce 1992.
Honzík není v tomto oboru žádným nováčkem, reklamy a filmy točí od 4 let. Asi nejvíce se zapsal do povědomí reklamou na nanuk Míša, který se točil v šesti letech v Portugalsku.
V seriálu se potkal s filmovými rodiči Petrou Hřebíčkovou, Petrem Vrškem a seriálovou sestřičkou Terezkou. V seriálu bude v několika obrazech, nejvíce v interiérech, které se natáčely ve
studiích České televize. Mohli jsme tak na chodbách potkávat Jů a Hele a také se podívat do
prostor Studia kamarád, což byl neuvěřitelný zážitek a jednou také v exteriéru. Tento obraz se
točil v Příbrami. Do Příbrami dojela dobová vozidla značky Trabant a Škoda a pro místní to bylo
obrovské pozdvižení, už proto, že 7.2 měli znovu oslavu Nového roku.
Honzík si natáčení nesmírně užíval, měl svojí asistentku režie, která mu pomáhala a vysvětlovala běh scénáře. Možná jsme trochu litovali, že jsme nepotkali při natáčení Ondřeje Sokola,
který má hlavní roli. Ale to
nevadí, kdo ví, co malého
"herce" bude čekat příště.
Na fotkách Petra Hřebíčková, Terezka, Studio kamarád,
exteriér v Příbrami, oblečení
ve kterém Honzík hrál, osobní
maringotka, fotografie, které
budou v seriálovém bytě/
Honzík jako malý klouček:-)
Redakce NMS
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PROGRAM DK STOCHOV

OBNOVA ZELENĚ
Obnova zeleně ve Stochově
Město Stochov je město zeleně. Na
sídlišti byly v minulých letech vysázeny
stovky stromů. Tyto stromy mají důležitou funkci v udržování mikroklimatu ve
městě, zadržují prachové částice, omezují hlučnost. V létě je oceníme, když
nám poskytnou stín před horkým sluncem. O stromy je nutno pečovat, aby
byly v dobré kondici. Nemocné a poškozené stromy musí být odstraněny, aby
neohrožovali obyvatele, kteří se pod
nimi pohybují. Z toho důvodu dochází ve
městě k obnově zeleně. Za stromy, které musí být pokáceny se snažíme vysazovat stromy nové.
V poslední době došlo k obnově
v horní části ulice Hornická a v této době
dochází ke kácení stromů v ulici J. A.
Komenského. Tyto lípy byly v minulosti
ošetřeny nevhodným řezem a v poslední
době se u nich začínají objevovat dřevokazné houby a dutiny. Nestabilní stromy
by mohly ohrožovat jak chodce, tak
projíždějící auta. Z toho důvodu bylo
rozhodnuto o obnově tohoto stromořadí.
Nyní se kácí, jako další krok bude probíhat frézování pařezů a následně, dojede
k výsadbě nových stromů.
V minulém roce jsme žádali o dotaci
na obnovu větrolamu v západní části
města. V tomto dotačním řízení bylo
město úspěšné a na konci roku došlo
k pokácení
stromů,
které
byly
v havarijním
stavu
a
následně
k vysázení stromů nových. Za 64 vykácených stromů bylo vysázeno 192 nových a k tomu přes 500 keřů. Jak vidíte
město Stochov stále zůstává městem
zeleně.
S. Filipová

PODĚKOVÁNÍ

Pan Jiří Štajer vřele děkuje městskému úřadu za
milé přání k narozeninám.
Děkuji MÚ Stochov, MO STP a všem přátelům
a známým za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Miroslava Hašková
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní starostce za přání k mým
narozeninám.
Alena Vágnerová

VZPOMÍNKA
Dne 1. 4 tomu bude 5 let, co nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek, děda a praděda Leopold Matějka. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Rodina
13. dubna uplyne 6 let co nás navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček pan Ota Krejčí. Stále vzpomíná manželka Jana s
dětmi a jejich rodinou.
Dne 21. 3. uplyne 8 smutných let kdy nás opustil pan Karel
Svoboda. V našich srdcích zůstává. Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
L. Svobodová a Honzík
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DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ
Novinky a zprávy z Domova seniorů
Nové Strašecí
Domov seniorů Nové Strašecí je příspěvková organizace Středočeského kraje, to znamená, že patří všem občanům Středočeského kraje, zejména pak lidem našeho regionu.
Domov poskytuje 2 sociální služby – domov
pro seniory a domov se zvláštním režimem.
V Domově seniorů žije 75 obyvatel, kteří
potřebují pomoc druhé fyzické osoby, pomoc
s hygienou, s vypráním prádla, podáním léků,
stravy, ti co potřebují 24 hodinovou lékařskou
a ošetřovatelskou péči, rehabilitaci a také
aktivizační činnosti, které jsou u seniorů velmi
oblíbené.
V Domově Pohoda (domov se zvláštním
režimem) žije 26 obyvatel. Péče v Domově
Pohoda je specifická, zaměřená na nemocné
s různými formami a stupni demence. Péče je
poskytována v rámci terapie SET – sebeudržovací terapie, která zajišťuje nemocným co
možná nejpříjemnější život i mimo jeho domácí prostředí. Základním předpokladem pro
práci s člověkem s demencí je poznání jeho
osobnosti, jeho životního příběhu, jeho zálib,
nelibostí, potřeb a tím moci lépe interpretovat
jeho chování a lépe umět na to reagovat.
Toto je bezpodmínečný minimální předpoklad, abyste mohli člověka s demencí přiměřeným způsobem doprovázet a podporovat.
Nárok, najít kontakt k člověku s demencí
a tento kontakt si udržet, je ovšem velmi
vysoký, a hodně profesionálních a soukromých pečovatelů často neví, jak toho mohou
dosáhnout. Název Domov Pohoda je neoficiální, slouží jen pro naši vnitřní identifikaci.
Počet stochovských obyvatel se v našem
Domově seniorů neustále zvyšuje a tak se
stále častěji stává, že se potkají staří známí
a čas pak ubíhá mnohem příjemněji.
Zprávy a novinky z Domova seniorů
a Domova Pohoda – rekapitulace proběhlého času.
Přivítání nového roku v našem Domově
proběhlo trochu netradičně. Místo silvestrovských oslav, tradičních sudiček a odchodu
starého roku v podání zaměstnanců Domova
jsme pro seniory připravili poučné a zábavné
„Tříkrálové odpoledne“, které bylo v jeho
průběhu zpestřeno příchodem výherce

„Novoročního běhu Járy Cimrmana“
v podání Bohumila Knoblocha. Nechyběly ani
směrovací cedule „Na Bělehrad“, putovní kufr
Járy Cimrmana a také doprovázející povídání
o nestorovi českých fiktivních dějin.
Troška rekapitulace nejdůležitějších investičních i neinvestičních činností
v Domově v roce 2017 je určitě velmi zajímavá. Dokázali jsme získat finance na rekonstrukci výtahu (nebylo to tak jednoduché,
výtah musel nahradit pomalou, špatně fungující zdviž), ušetřili jsme peníze na rekonstrukci
poloviny koupelnových buněk a WC
v domově pro seniory (bylo zrekonstruováno
17 buněk), dokázali jsme zakoupit novou
pečící pec do kuchyně, vyměnit nákladný
provoz ohřevu teplé vody v Domově Pohoda
za ohřev pomocí solárních panelů a tím ušetřit více jak polovinu finančních nákladů na
elektrickou energii, dokončit opravu střechy
na původní 120. let staré budově Domova,
dokázali jsme za provozu nejen výše uvedené
činnosti, ale i vymalovat obě budovy domova seniorů, vytvořit příjemnou část kulturní
místnosti v klidný retro koutek, vyměnit troje
protipožární dveře, dokázali jsme získat víc
jak 200 tisíc korun od našich stálých sponzorů (peníze od sponzorů jsou využívány
vždy podle sponzorské smlouvy, a to zejména
na rehabilitační, ošetřovatelské a aktivizační
pomůcky a činnosti), pokračujeme
v mezinárodní spolupráci v rámci Středočeského kraje (naše mezinárodní spolupráce
s Domovem St. Bilhildis v německém Mainzu
(partnerský region Středočeského kraje
Porýní-Falc) trvá už šestý rok, v průběhu roku
2017 jsme získali 2 nové dobrovolníky
(celkem má Domov 5 dobrovolníků z řad veřejnosti), zapojili jsme se do
projektu Českého rozhlasu
Ježíškova vnoučata – velký
dík za obdarování seniorů
lidmi z celé České republiky,
pokračuje spolupráce se
studenty a vedením Gymnázia J. A. Komenského
v Novém Strašecí, ZUškou
a základní školou, neustále
probíhaly plánované i neplánované aktivity, zábavy, sou-

těže, výstavy…(aktuální informace
vždy uvádíme na informativní tabuli
u vchodu do zahrady areálu.
Po celý rok jsme pracovali na připravovaném projektu realizace výstavby
nového pavilonu Domova Pohodička, který bude financovaný 75%
MPSV a 25% zřizovatelem Středočeským krajem. Dne 9. dubna 2018
bude předán pozemek dodavateli
stavby a 11. dubna 2018 bude stavba
slavnostně zahájena poklepáním
základního kamene, kterého se zúčastní hejtmanka Středočeského kraje
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová,
radní pro sociální věci Mgr. Aneta Heřmanová,DiS, radní pro oblast investic
a veřejných zakázek MVDr. Josef Řihák, vedoucí Sociálního odboru Středočeského kraje Mgr. Pavla Karmelitová a Mgr. Vladimíra Ludková a ředitelka Domova seniorů PhDr. Mgr. Miluše
Jůnová, MHA. Stavba bude dokončena
počátkem příštího roku. Domov Pohodička bude mít 22 lůžek, tím se zvýší
naše registrovaná sociální služba se
zvláštním režimem na 48 lůžek pro
nemocné
s poruchami
paměti
(Alzheimerova nemoc, cévní demence,
stařecká demence a další onemocnění
způsobující ztrátu paměti).
Celkem bude mít Domov seniorů
Nové Strašecí 123 klientů (75 domov
pro seniory, 48 domov se zvláštním
režimem) a 90 zaměstnanců.
…a pro rok 2018 - pokračování
v příštím čísle.
PhDr. et Mgr. Miluše Jůnová, MHA
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Město Stochov vyhlašuje znovu záměr na pronájem nebytového prostoru budovy TJ Baník (1.patro). Celková výměra nebytového prostoru
je 197,6 m2. Prohlídky je možné domluvit i mimo uvedené termíny v záměru. Více na stránkách www.stochov.cz.

Zveme všechny příznivce mažoretkového sportu ve dne 21.4.2018 do sportovní haly, kde proběhne REGION CUP a MISTROVSTVÍ ČECH.
Připravili jsme pro vás v dubnu 10% slevu na zakoupení dárkových poukazů a permanentek do sportovní haly (squash, bowling,
badminton).

Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Řídil
pod
vlivem alkoholu
Hlídka strážníků ze Stochova se rozhodla řešit
řidiče vozidla tovární
značky Renault, který
neoprávněně stál na zastávce MHD. Když
strážníci zastavili za výše uvedeným vozidlem
a zapnuli modré světlo služebního majáku, tak
řidič Renaultu reagoval nastartováním vozidla
a prudkou akcelerací začal z místa ujíždět.
Po krátké honičce řidič usoudil, že strážníkům
neujede a raději zastavil. Jak se později ukázalo, muž měl pro rychlý úprk důvod, a to
v podobě 0,89 promile alkoholu v dechu. Celá
událost byla předána OOP ČR Stochov.

Řidič křižoval Stochov

pod vlivem drog

Bezohlednost

Hlídka strážníků zastavila řidiče Škody z důvodu nezastavení na stopce a neukázání
změny směru jízdy. Při řešení dopravních
přestupků vyšlo najevo, že zastavený řidič má
soudem vyslovený zákaz řízení, a aby toho
nebylo málo, tak provedený test u řidiče na
přítomnost jiných návykových látek ukázal, že
je pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Muž
se následně strážníkům přiznal, že několik
hodin před řízením vozidla užil pervitin. Celá
událost byla předána OOP ČR Stochov.

Oblíbeným odkladištěm nepohodlných
zvířat se zřejmě pro některé občany
stal kontejner na textil v ulici Jaroslava
Šípka. První případ se stal před několika měsíci, kdy v malé kartonové krabičce někdo vyhodil do kontejneru dva
Osmáky degu a teď v nedávném případě opět někdo vyhodil králíka. Strážníci
v obou případech našli zvířátkům nové
páníčky, kteří jim vynahrazují lásku,
které se jim od předchozích majitelů
nedostávalo. Bohužel přes veškerou
snahu se nepodařilo odhalit bezohledné majitele těchto zvířátek.
Martin Skůra, vedoucí strážníků MP
Stochov

Kradená registrační značka
Hlídka strážníků při kontrolní činnosti v ulicích
Stochova zjistila vozidlo tovární značky Škoda, která má připevněné registrační značky,
jež byly 23.7.2017 odcizeny, a to z vozidla
tovární značky Mercedes. Celá událost byla
předána OOP ČR Stochov.

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis
Stolní tenisté sokola Stochov koncem února a v březnu hráli další zápasy okresních soutěží.
„A“ družstvo - výsledky:
16.3.2018 – Sparta Kladno A – TTC Kladno E 13:5 (body / prohry: J. Jedlička 4/0,Z. Janoušek 3/1, T. Velc 4/0, J. Hudeček 0/4, čtyřhry 2/0)
„B“ družstvo -výsledky:
27.2.2018 – Stochov B – Dříň C 8:10 (body / prohry: J. Hudeček 2/2, R. Žák 3/0, M. Gniewek 1/0, P. Krob 1/3, P. Dušek 0/4, čtyřhra 1/1)
23.2.2018 – Stochov B – Slaný D 0:18 (body / prohry: J. Hudeček 0/4, T. Šubrt 0/4, M. Gniewek 0/4, P. Dušek 0/4, čtyřhra 0/2)
9.3.2018 – Stochov B – TTC Kladno 1:17 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 0/4, P. Krob 0/4, P. Dušek 0/4, čtyřhra 0/2)
16.3.2018 – Sokol Buštěhrad B – Stochov B 15:3 (body / prohry: J. Hudeček 2/0, T. Šubrt 1/3, P. Dušek 0/4, M. Gniewek 0/4, čtyřhra 0/2)
Dne 17. 3. 2018 uspořádali stolní tenisté sokola Stochov 5. bodovací turnaj mládeže regionů Kladno a Rakovník. Turnaje se v kategoriích
nejmladších, mladších a starších žáků zúčastnilo rekordních 47 dětí.
J. Jedlička, starosta T. J. Sokol Stochov - Honice

MĚSTSKÁ ORGANIZACE
ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE VE STOCHOVĚ
SPOLU S PARTNERY SI VÁS
DOVOLUJE POZVAT NA „POSEZENÍ S PŘÁTELI
PŘI HUDBĚ“
8. DUBNA 2018 OD 14:00 -18:00
DŮM KULTURY STOCHOV
K TANCI A K POSLECHU HRAJE
PAVEL BĚLOUŠEK
TOMBOLA VÍTÁNA VSTUP 50,-KČ
MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE VE STOCHOVĚ
POŘÁDÁ ZÁJEZD DO NĚMECKA
NA VÝSVATU DRÁŽĎANY - PILLNIC
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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
F. Bečka
312/244089
602/155815

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál, Analog
Připojení k INTERNETU
MOBILNÍ SLUŽBY – Volání, Data
Volání přes VoIP
Zákaznická linka: 848 800 858

J. Kindl
312/658202
606/823732

M. Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail: bekivo@volny.cz

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 12/2018.
Otevírací doba:
Po-Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

Nabízí tyto práce:
Opravy osobních automobilů
a dodávek
Opravy motorů
Opravy karosérií včetně lakování
Auto-elektrika – prodej baterií – TAB
(již od 1080,- Kč) s dvouletou
zárukou
Oprava startérů
Opravy hlav motorů
Prodej náhradních dílů na vozy
tuzemské i zahraniční
Prodej náhradních dílů Elit
Příprava automobilů na STK
včetně vyřízení
Nová služba: prodej a servis pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)

Jsme na webu:
www.stochov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 14. března 2018 se uskutečnilo první slavnostní přivítání občánků mezi občany města
v letošním roce. Paní starostka, Mgr. Miloslava Becherová, přivítala mezi občánky Města Stochova
2 chlapečky (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Matěje Kučeru a Tobiase Löschnera. Oběma ještě
jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. 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

Tobias Löschner

Matěj Kučera

