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zdarma
Nejdůležitější body:

 Z kanceláře starostky
 Z kanceláře místostarosty
 Komise ŽP
 Vítání občánků

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás
všechny srdečně
pozvat na 3. ročník
Dne pro prevenci.
Tato velmi zajímavá akce se bude
konat ve středu
16. 5. 2018 od 10 do
16 hodin ve Sportovních areálech
města Stochov.
Program pro vás
připravili: Hasičský
záchranný sbor,
Záchranná služba,
Policie ČR, Městská
police Stochov, Celní správa, Technické služby Stochov,
s.r.o.,
BESIP
a EKOKOM.
Vážení a milí spoluobčané, nabídka
programu je atraktivní pro všechny
věkové kategorie.
Přijďte se podívat,
určitě nebudete
litovat. Těšíme se
na vás.
Jménem komise Prevence kriminality města
Stochov Mgr. Petr Paták.

Uvnitř tohoto vydání:
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
Vážení občané,
co se týče stavební akce na zateplení na Mírovém
náměstí, sděluji, že plně chápu vaše rozladění. Ráda bych
vás nicméně ujistila, že není namístě toto rozladění směřovat vůči městu Stochov, protože město Stochov toto
vaše rozladění sdílí a mohu vás ujistit, že není tím, kdo
vzniklou situaci zapříčinil.
I my máme zájem na co nejrychlejším dokončení dané investiční akce
a uvedení užívání předmětných zateplených domů do stavu normálního užívání. Mohu vás dále ujistit, že vedení města tuto situaci intenzivně řeší - jak
s dodavatelem stavebních prací samotným, tak ve vztahu k němu i se svými
odborníky a externími poradci po stránce stavebně-technické a právní. Město
Stochov v tuto chvíli vyvíjí maximální tlak na uvedeného dodavatele (i za
využití smluvních sankcí), aby dílo bylo v sjednané kvalitě v co nejkratším termínu dokončeno. Stavba je momentálně již v takové fázi, kdy
změna dodavatele by nevyřešila otázku rychlého a efektivního dokončení díla v požadované kvalitě, spíše by situaci zkomplikovala. Mohu
vám jednoznačně přislíbit, že i nadále budeme intenzivně (s využitím všech právních prostředků) požadovat po dodavateli, aby dílo bez dalších průtahů v co nejkratším čase dokončil a předal a obyvatelé dotčených bytů a nebytových prostor je mohli neproblematicky užívat.
Pro případ potřeby doplňujících informací jsem vám k dispozici.

STROMY ul. J. A. KOMENSKÉHO
Z důvodu špatného zdravotního stavu, který vznikl nevhodným řezem v minulosti, došlo v březnu ke kácení nemocných stromů (lip), v ulici
J. A. Komenského. Jak jsem již uváděla, stromy byly prohlédnuty dendrologem a bylo rozhodnuto, že tyto stromy nahradíme novými. Nové
stromy, vzrostlejší lípy, byly vysázeny v pátek 27. dubna 2018, aby v této ulici byla zachována ,,LIPOVÁ ALEJ“.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města

GALERIE 90 LETÝCH
Dne 17. 4. 2018 oslavila 93. narozeniny paní Marie Vlasáková. 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
Dne 20.04.2018 zástupci MAS Svatováclavsko z.s. (z města Stochov a obcí Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice a Kačice) ve spolupráci s Lesní správou Lány společně vysadili v Lánské oboře 5 dubů (vždy jeden za
každou obec). Na místě byl osazen pamětní kámen jako symbol úspěšné spolupráce obcí a také jako důstojná
připomínka letošního výročí 100 let od založení Československa.
Naše město zastupoval místostarosta města a jeden z členů Rady města Stochov společně se zástupci spolků Kamarádi Stochov a Čelechovice v Čechách. Předseda MAS Svatováclavsko z.s. a starosta obce Lány, pan
Karel Sklenička, přítomné informoval o kladném rozhodnutí dotačních orgánů u první části podaných projektů
v rámci prvních vyhlášených výzev. A tak se již můžeme těšit společně s okolními obcemi na první dotační
finanční prostředky profinancované přes místní akční skupinu. Její založení nebylo nic jednoduchého, stejně jako
tři roky trvající proces konečného schválení od dotčených dotačních orgánů. Je nutné zmínit také skutečnost, že členové všech orgánů
MAS Svatováclavsko (tj. výkonného výboru, výběrové komise i kontrolního a monitorovacího výboru) vykonávají svoji činnost bez nároku
na odměnu a ve svém volném čase, za což jim patří velké poděkování. První finanční prostředky získané prostřednictvím MAS Svatováclavsko z.s. do našeho města budou směřovat ke spolufinancování projektu „Revitalizace návsi Čelechovice, II. etapa“. Máme schválenou
žádost o dotaci a podpora by měla činit cca 1.011.000 Kč. V současné době připravujeme podklady pro závěrečné hodnocení akce tak,
aby mohla být výše uvedená částka profinancována na účet města.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Městskému úřadu a paní starostce za přání k našim
narozeninám.
Manželé Koleszárovi
Dovolte, abych touto cestou poděkovala paní starostce Mgr. Becherové
a městskému úřadu za dárek a blahopřání k mým narozeninám.
Helena Macounová
Děkuji paní starostce a Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým
82. narozeninám.
Rudolf Isteník
Děkuji paní starostce za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Milena Odehnalová
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a městskému úřadu za
hezké blahopřání k mým narozeninám.
Jaroslava Suchá

VZPOMÍNKA
Dne 22. dubna 2016 nás opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
Jiří Ulman. Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi.
M. Ulmanová a rodina

OMLOUVÁME SE VŠEM, KOMU SE NEVEŠLI ČLÁNKY
NEBO PODĚKOVÁNÍ DO TOHOTO ČÍSLA.
VŠE UVEŘEJNÍME V ČERVNOVÉM ČÍSLE NAŠEHO
MĚSÍČNÍKU.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
REDAKCE NMS
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Duben je měsícem většího úklidu po zimě. Stalo se hezkým zvykem, že i Stochovákům není lhostejné prostředí v kterém žijí. Za 4
Ladislav Foubk - ITES spol. s r.o., provoz
roky pravidelné akce Ukliďme Česko je znát výrazné zlepšení chováStochov
ní občanů města, co se týká pořádku ve městě, třídění odpadů a
využívání velkoobjemových svozů. Po dohodě všech členů, aby se
mohli osobně akce účastnit, jsme určili datum 14. 4. 2018. Sraz
před městským úřadem byl v 9 hod. Vytipovali jsme tři trasy.
První vedla tradičně přes Smetanovy sady a Slovanku okolo nádraží, kterou si letos vzala na starost parta lidí z geocachingu. Mile
nás překvapila svojí účastí, nebyli to občané jen ze Stochova, přesto nám pomohli.
Druhá trasa do Třešňovky, která se nám bohužel stává místem pro
venčení psů, kde si lidé po svých psech exkrementy neuklízí. Dále
větrolam na stadionu, kde jsme uklízeli spíše odpadky na návětrné
straně plotu a hlavně jsme rovnali větrem vyvrácené mladé stromky.
Protože větrolam byl rekonstruován zčásti z dotace, je zde 3letá ochranná lhůta pro firmu, která akci prováděla. Ta také bude upozorněna,
aby stromy upravila a provedla zálivku.
Protože nebylo potřeba rozšířit úklidové trasy, mohli jsme se letos zaměřit na ekologickou výchovu dětí. Třetí trasa byla v Honicích okolo
rybníka, kde je příjemné prostředí. Děti cestou posbíraly
malé množství plastových láhví a plechovek. Mezitím žáci
druhého stupně ZŠ pod vedením paní uč. Ing. J. Holanové
připravili soutěžní stanoviště se zaměřením na ekologickou
výchovu. Každé z dětí bylo odměněno sladkostí ze sponzorského daru paní starostky Mgr. M. Becherové a ředitele ZŠ
Mgr. M. Hampela. Firma AVE přispěla sponzorským darem ve formě drobných herních prvků s ekologickou tématikou. Akce pro děti v Honicích byla zakončena návštěvou
místního farmáře, kterému jsme jako poděkování předali
sponzorský dar od firmy Kompek Kladno. Nadšení dětí pro
živá zvířátka, která si navíc mohly i pohladit, bylo veliké.
Členové komise se sešli ještě jednou, 18. 4. 2018, a to
v Čelechovicích, kde jsme obnovili záhon s růžemi před pomníkem padlých a vyčistili kamenný chodník od mechu. Pomník by potřeboval opravu, aby nedošlo k jeho rozpadnutí.
Tím, že se v letošním roce udělala rekonstrukce autobusových zastávek a prostranství okolo lípy na návsi, vstoupily
Čelechovice do nového roku v novém
kabátě.
Informace pro obyvatele Stochova
v ul. J.A. Komenského. Ze zdravotních
a bezpečnostních důvodů zde musely
být vykácené stromy. Koruny těchto
vzrostlých stromů byly před cca 8 lety
necitlivě a neodborně zkráceny. Potěšující informace je ta, že jsou již nové
stromy objednané a v brzké době dojde
k obnovení aleje.
Komise životního prostředí plní aktuálně úkoly zadané Radou
a Zastupitelstvem města Stochov
a řeší podněty občanů.
Připravila za komisi B. Chytrá
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TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, s.r.o.
OBLÍBENÉ SLUŽBY
SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STOCHOV, S.R.O.
Odvoz odpadu multikárou:
Potřebujete pomoci 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
sl. Kláru Konopkovou na tel. čísle
602 331 359, dále pak na e-mail:
ts-stochov@seznam.cz

Sběrný dvůr
Od 1. 4. 2018
začal 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.

Ukažme svým maminkám, jak moc je
máme rádi a jak moc nám na nich záleží. Poděkujme jim za jejich lásku a za
jejich péči a potěšme je krásnou květinou a milým dárkem.

V NEDĚLI - 13. 5. 2018
PRO VÁS MÁME OTEVŘENO
OD 8,00h 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.
Upozorňujeme občany města Stochova, že
počínaje měsícem květnem 2018 bude po
celém městě probíhat postřik totálním herbicidem. Proto prosíme o zvýšenou pozornost při
procházkách s malými dětmi a při venčení
vašich mazlíčků. Postřik bude probíhat během celého léta, tj. do srpna 2018.

KVĚTINÁŘSTVÍ SPOLEČNOSTI
TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o
Den matek je
jediným skutečným
mezinárodním
svátkem. Slaví se
v různé dny po
celém
světě.
V České republice
tento den připadá
na druhou květnovou neděli, tj. 13. 5. 2018.
V tento den dávají děti svým maminkám květiny a dárky. Původ tohoto svátku pochází ze
starověkého Řecka, kde se slavil svátek plodnosti a matek, který byl spojen s uctíváním
pohanské bohyně Kybelé, matky bohů.
My jsme pro vás a vaše maminky připravili
mnoho řezaných květin, které pro vás každý
den vážeme z čerstvých květů. Dále pak velký výběr hrnkových květin v květináčích, které
rozzáří vaši domácnost i zahrádku.
Najdete u nás i spoustu dárků, kterými můžete své maminky potěšit. Mezi nimi jsou například vonné svíčky, aromalampy, proutěné
dekorace a mnoho dalšího.

CO NAŠE KVĚTINÁŘSTVÍ NABÍZÍ
•
Čerstvé řezané květiny
•
Čerstvé hrnkové květiny
•
Květinové aranžmá
•
Dárkové vazby
•
Svatební vazby
•
Smuteční vazby
•
Doplňkový sortiment ke květinám (hnojiva, zeminy, postřiky
apod.)
•
Květináče,
truhlíky,
podmisky
a obaly ke
květinám
•
Poradenství
•
Dárkové
zboží
Vaše holky z květinky

:)

OTEVÍRACÍ DOBA KVĚTINÁŘSTVÍ:
PO – PÁ: 8,00-12,00h
12,30h – 17,00h
SOBOTA: 8,00h – 11,00h
NEDĚLE: ZAVŘENO
Dále prosím sledujte naše
facebookové stránky s názvem
Technické služby Stochov,
s.r.o. Budeme velmi rádi, když nás
navštívíte. Účelem těchto stránek je
zajistit lepší informovanost občanů o
službách, které Technické služby Stochov, s.r.o. poskytují. Na těchto stránkách můžete vložit své podněty a připomínky. Dále prosím sledujte i naše
webové stránky, které zní:
www.tsstochov.webnode.cz
Klára Konopková
TS Stochov, s.r.o.
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KABELOVÁ TELEVIZE CZ vs. DVB-T2 vs. HbbTV
Vzhledem k opakovaným dotazům ohledně
plánovaných změn v pozemním televizním
vysílání a reklam na „červené tlačítko“ jsme se
rozhodli, zodpovědět vám otázky, na které se
nejčastěji ptáte našich kolegů na obchodních
místech.
1. Co je DVB-T2?
DVB-T2 je nový standard digitálního pozemního televizního vysílání, který má v roce 2021
zcela nahradit současný standard DVB-T.
2. Jaké jsou důvody k přechodu na DVBT2?
Hlavním důvodem přechodu na DVB-T2 je
uvolnění pásma 700 MHz potřebám mobilních
operátorů a službám širokopásmového internetu.
3. Jsem zákazníkem KABELOVÉ TELEVIZE
CZ a využívám televizní vysílání ve formátu
DVB-T. Musím řešit nákup nové televize?
Ne, pro své zákazníky uděláme vše proto, aby
plánované změny nepocítili a nemuseli investovat do nových zařízení. Obdobně tomu bylo
při vypnutí analogového vysílání ke konci roku
2011, kdy nastala tzv. analogová tma a my
vám do dnešního dne analogové vysílání zajišťujeme.
4. Jsem zákazníkem KABELOVÉ TELEVIZE
CZ a velký sportovní fanda. Zmizí mi
z nabídky koncem května program ČT
Sport?
Ne, vzhledem k výše uvedenému Vám bude
tento televizní program zachován. Dle posledních dostupných informací však prozatím bude
zachován i v DVB-T.
5. Přes Vaši společnost sleduji vysílání ve
formátu DVB-T a program ČT :D se mi objevil na dvou pozicích. Co s tím mám dělat?
Nemusíte dělat nic. Tento stav je způsoben
vypnutím tohoto programu koncem března
Českou televizí v MUX3, kdy naše společnost

vám ho na této pozici zachovala. Po negativních reakcích diváků byl opět program zařazen, avšak do MUXu1 na jinou pozici. Vzhledem k situaci, že není přesně znám další
postup, jsme si ho nyní v nabídce ve formátu
DVB-T dovolili nechat 2x, abyste nemuseli
stále přelaďovat.
6. Uvažuji o výměně staré analogové televize za novou. Jaké má mít technické parametry?
Zcela jistě doporučujeme především televizi
s tunerem DVB-C, jelikož tento formát vysílání
v našich sítích prioritně podporujeme
a nabídky obsahují nejvyšší počet televizních
programů. Při koupi televize dejte pozor, aby
nová televize podporovala kódování HEVC
(H.265) a službu HbbTV.
7. Nejsem zákazníkem KABELOVÉ TELEVIZE CZ, na koho se budu moct obrátit
v případě problémů s DVB-T2 vysíláním?
Velkou nevýhodou DVB-T2 je, že v případě
problému není jedno místo, na kterém vám
pomohou. Toto vysílání je šířené volně a pro
jeho příjem nemáte smlouvu s žádným dodavatelem garantujícím kvalitu a zajišťující péči
o zákazníky.
8. V domě mám zavedený rozvod kabelové
televize, ale prozatím stále využívám přípojku STA. Jakou mi doporučujete nejjednodušší cestu, abych nemusel kupovat
novou televizi?
Doporučujeme zkontaktovat naše obchodní
oddělení a po domluvě vám bude kabelová
přípojka bezplatně zprovozněna. Pokud chcete zachovat stávající přípojku, obraťte se na
servisní organizaci za účelem výměny stávající technologie.
9. Co je HbbTV?
Hybridní televize HbbTV je kombinace televizního vysílání a širokopásmového internetu.

Proto má název HbbTV - Hybrid Broadcast (vysílání) Broadband
(širokopásmový internet). Hybridní
televize slučuje na obrazovce výhody
standardního televizního vysílání s
možnostmi příjmu obsahu šiřitelného
po internetu. Při sledování oblíbených
pořadů a přenosů je možné se díky
této technologii rychle dostat k dalším
informacím přímo na TV. Vše lze ovládat jednoduše dálkovým ovladačem
přes červené tlačítko.
10. Co potřebuji k příjmu HbbTV?
Pro využívání hybridní televize potřebujete zařízení s podporou HbbTV a
připojení k internetu.
11. Na jakých programech je HbbTV
funkční?
HbbTV je například vysíláno na všech
programech ČT (včetně HD verzí),
Nova a Prima.
12. Je HbbTV zpoplatněné?
Za přístup do této aplikace nic neplatíte. Využíváte ji v rámci vašeho internetového připojení.
13. Na obrazovce se mi objevilo
červené tlačítko s přístupem
k HbbTV. Co to je?
Jedná se o aplikaci hybridní televize,
tzv. HbbTV, která propojuje televizní
vysílání s internetem. Pokud máte
televizi připojenou k internetu, dostanete se přes červené tlačítko na vašem
ovladači do aplikace k dalšímu obsahu.
Věříme, že naše odpovědi zodpoví
vaše nejčastější otázky a pomohou
v dalším rozhodování.
Vaše KABELOVÁ TELEVIZE CZ
Lucie Bucharová – výkonná ředitelka
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DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ
Plánované činnosti a aktivity v Domově
seniorů Nové Strašecí v roce 2018
V minulém vydání informačních novin NAŠE
MĚSTO STOCHOV jsem přiblížila život seniorů
v roce 2017 v našem Domově, proběhlé aktivity
a činnosti, investice do oprav a rekonstrukcí, které
našim obyvatelům zajistily nové, pěkné bydlení.
V tomto vydání měsíčníku vás seznámím
s nejdůležitějšími aktivitami, činnostmi, ale i plánovanými finančními investicemi, které opět zvýší
standard bydlení, stravování a dalších věcí potřebných ke spokojenému životu seniorů v období
do konce měsíce srpna.
Aktivity a činnosti v roce 2018

Jednou z nejvýznamnějších akcí z počátku
roku byl tradiční, už X. Seniorský karnevalový
ples, který se konal dne 16. února 2018. Tentokrát
karneval spočíval v různých tradičních českých
pohádkových postavách a scénkách z pohádek
jako je známá Pyšná princezna, Chytrá horákyně,
Popelka, Princ a Večernice, Princezna se zlatou
hvězdou…, úkolem seniorů bylo jednotlivé postavy
ze známých pohádek poznat a za jejich poznání
získat sladkou odměnu. V úvodu programu plesu
roztančily sál pracovnice Domova v pohádkovém
tanci cha cha, poté zazářila mistryně ČR a světa
v aerobiku Kateřina Šmejkalová ze Stochova a
pak následovala série pečlivě připravených pohádkových scének. Všechno doprovázela skvělá
hudba skupiny DUO pod vedením Jiřího Wachtla.
Bohatá tombola od níže uvedených sponzorů
potěšila nejen účastníky plesu, ale i seniory, kteří
se z různých důvodů nemohli zábavy zúčastnit a
odpoledne prožili ve svých pokojích.
8. 3. 2018 MDŽ – Mezinárodní den žen se
v našem Domově slaví tradičně každý rok
s kytičkou, kávou a pěknou písničkou. Letos se
tradice konala v dopoledních hodinách ve společenské místnosti a přístup měli samozřejmě i naši
muži.
Dne 19. března zařízení obhájilo značku kvality
poskytované péče „Vážka“ od České alzheimerovské společnosti. Značka kvality se obhajuje
vždy jednou za 24 měsíců a její získání svědčí o
poskytování výborné specializované péče o ne-

mocné s různými formami a stupni ztráty paměti. O
skvělé péči našeho Domova Pohoda svědčí
v současné době 133 žádostí o umístění, které
přicházejí z různých koutů zejména Středočeského
kraje, výjimkou nejsou žádosti z jiných krajů ČR a
dvě žádosti z Německa.
18. 3. 2018 Velikonoční zábava byla provázená
tradicemi, vítáním jara, pomlázkami i barevnými
vajíčky. Ke skvělé jarní náladě zahrála seniorům
opět skupina DUO – Jiří Wachtl.
30. 4. 2018 Čarodějnice – očekávaná tradiční
čarodějnická zábava s opékáním vuřtů, krásnými
čarodějnicemi a pěknou hudbou k tanci a poslechu
byla skvělá. Trošku nám tady čarodějnický slet
doprovázel hukot a bušení bagrů, které neustále
pracují na nových základech budoucího pavilonu.
22. května 2018 bude náš Domov pořádat ke
100. výročí české státnosti ve Středočeském
kraji Odbornou konferenci na téma: SET – sebeudržovací terapie v péči o nemocné demencí,
která bude vycházet z ověřených poznatků našich
předních lékařských kapacit, ale i teorie a praxe
získané mezinárodní spoluprací s německými
kolegy z Domova St.Bilhildis v Mainzu a samozřejmě z teorie a praxe našeho zařízení, které se této
problematice věnuje už 6 let v Domově Pohoda.
Pozvání na konferenci přijala paní radní pro sociální věci Mgr. Aneta Heřmanová, vedoucí Sociálního odboru Středočeského kraje Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí oddělení koncepce a metodiky
Sociálního odboru Mgr. Vladimíra Ludková a Doc.
MUDr. Iva Holmerová Ph.D. přední česká lékařka
věnující se problematice gerontologie a problematice onemocnění demence. Příspěvek v programu
budou mít i někteří zaměstnanci Domova. Celá
akce bude probíhat pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné
Jermanové a radní pro sociální věci Mgr. Anety
Heřmanové.
Konference se uskuteční v krásných a důstojných
prostorách slavnostní síně v budově Městského
úřadu Nové Strašecí, kterou město zdarma pro tuto
akci zapůjčilo.
Stochov a Projekt Krajského úřadu Středočeského
kraje - náš Domov se zapojil do projektu, jehož realizátorem je Krajský úřad Středočeského kraje a obce
Středočeského kraje. Jedná
se o takzvaný: „POSEZ –
pomoc seniorům a tělesně
postiženým“. Domov seniorů Nové Strašecí je jedním
ze tří vybraných organizací

z celkových 60. POSEZ bude sloužit všem
seniorům a občanům s tělesným postižením, kteří budou mít zájem o nabízené
činnosti, aktivity, poradenství či jinou pomoc. To znamená, že se samozřejmě vztahuje i na občany města Stochov. Informace
k projektu budeme pravidelně zveřejňovat
těchto informačních novinách.
Dobrovolníci a Gymnázium J. A. Komenského – i v letošním roce se snažíme získat další dobrovolníky (ke stávajícím pěti
z řad veřejnosti). Opět oslovíme studenty
gymnázia, které v této každoroční akci
podporuje ředitel i profesoři této vynikající
školy. Studenti, kteří mají o dobrovolnictví
zájem, pak docházejí za jednotlivými seniory a podle svého zaměření se jim věnují.
Jedná se například o přečtení denního tisku
u seniorů, kteří si sami nemohou číst, doprovod při procházce, hraní stolních her
nebo jen popovídání, zkrátka pobavení.
Tradiční pobyt seniorů u staré řeky Berounky – tak jako každý rok i letos plánujeme ve dnech 25. - 28.6. čtyřdenní pobytový výlet se seniory a klienty Domova Pohoda do Roztok u Křivoklátu do rekreační
chaty Ludmila. Každý rok je pobyt zpestřen
určitým stylovým zaměřením (v předloňském roce to byly scénky z Troškovy trilogie Slunce, seno…, v loňském roce to byly
Vánoce a scénky z filmové pohádky Mrazík) a letos? Letos se přeneseme do známých kovbojek, Máyovek a westernů
s názvem: „Tenkrát na Západě“. Tímto si
dovolím vás pozvat na úterní kovbojské
odpoledne (26.6. 2018 od 14.00 hod.),
třeba se jen podívat, jak se baví senioři,
nebo ochutnat opečené vuřtíky a sekanou
z rukou Tornádo Lou – arizonské pěnice,
Ribany, sedmi statečných nebo Jill
McBainové.
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7. 8. 2018 posezení u pařezu opět tradiční odpoledne s písničkou a harmonikou, grilovaných masem a vzpomínkami na některé činnosti a
akce, které senioři v průběhu roku prožili. K poslechu a zazpívání budou hrát dědeček s vnukem Bohumilové Ježci ze Slaného.
Plánované investice v roce 2018 (období do konce měsíce srpna)
Počátkem roku jsme připravili několik poptávek dodavatelům, například na výměnu vybavení kuchyně – (konvektomat, průmyslovou myčku nádobí), zakoupili jsme nové velké chladnice a mrazící skříně, připravujeme veřejnou zakázku na rozšíření parkoviště o 8 parkovacích míst a rekonstrukci
kotelny na nové plynové kotle, které začínají dosluhovat a celkovou opravu kotelny (voda, elektřina, plyn, podlaha, zdivo, obložení). Dokončili jsme rekonstrukci koupelniček a WC v pokojích seniorů, plánujeme malé sportoviště v reminiscenční zahradě v Domově Pohoda, rekonstrukci dvou velkých
koupelen, plánujeme poptávku na zakoupení nové průmyslové pračky do prádelny a co je tou nejdůležitější investicí, kterou jsme získali je 75 % financí
od MPSV a 25% od zřizovatele Středočeského kraje na výstavbu nového pavilonu. Pavilon bude pro 22 nemocných s různými poruchami paměti. Bude
podobný stávajícímu Domovu Pohoda a jeho terasa opět bude směrována do velké reminiscenční zahrady. V polovině letošního roku bude probíhat nábor
budoucích zaměstnanců. Bude třeba 12 pracovníků v sociálních službách (pečovatelek/lů), 2 aktivizační pracovnice, 2 pracovnice pro úklid a 4 všeobecné
sestry nebo praktické sestry. Provoz nového Domova Pohodička (neoficiální název) předpokládám, bude zahájen k 1. lednu r. 2019. Veřejnou zakázku na
dodavatele stavby a TDI (technický dozor) měl v kompetenci zřizovatel Středočeský kraj.
Staví se Domov Pohodička - stavba začala hned po předání staveniště a slavnostním poklepání základního kamene.firmě INVESSALES spol.s.r.o. V této
době se budují základy stavby.
Miluše Jůnová, ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí, ředitelka

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Informace o důchodovém zabezpečení
Lidé, kteří mají před důchodem a nemají práci nebo nemohou pracovat, mohou odejít do předčasného důchodu. Pro rok 2018 platí základní podmínka, mít
alespoň 35 let důchodového pojištění. Počítají se odpracovaná léta a náhradní doby pojištění (t.j. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, doba
pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, omezeně studium a evidence na úřadu práce).
Předčasný důchod, ale nemusí být vždy výhodný, protože zkrácená penze je po celou dobu pobírání starobního důchodu. Předčasná penze je výhodná především pro lidi s nízkými výdělky nebo pro ty, kteří už nemají zaměstnání.
Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti. Kdo chce pobírat předčasný důchod, nemůže u toho až do doby dosažení řádného
důchodového věku zároveň vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Za jistých podmínek, je ale možné si přivydělat. Od
dosažení důchodového věku pro příjemce předčasného důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce. Výplata předčasného starobního
důchodu do dosažení důchodového náleží při činnosti, která nepodléhá odvodům na sociální/důchodové pojištění. Pokud by si člověk, který pobírá předčasný
důchod před dosažením řádného důchodového věku, našel zaměstnání, ze kterého se odvádí důchodové pojištění (nebo by začal podnikat z něhož by vznikla
účast na sociálním pojištění), musí pobírání důchodu přerušit. Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku mu bude na základě žádosti
výplata důchodu obnovena a procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, po kterou po přiznání předčasného důchodu bez jeho pobírání odpracoval.
Nelze si však zaměňovat pojmy předčasný důchod a předdůchod.
Pro úplnou informaci, v Česku je možné čerpat také předdůchod. Jde sice o penzi, ale kterou nevyplácí ČSSZ, nýbrž penzijní společnosti a to z naspořených
peněz, které jste si naspořili. Předdůchod je možné čerpat až pět let před řádným důchodovým věkem. Doba strávená v předdůchodu se počítá pro důchodové účely, neboťstát za „předdůchodce“ platí zdravotní pojištění. K pobírání předdůchodu, je ale třeba mít naspořeno poměrně dost peněz, což v praxi využívání předdůchodů výrazně brzdí.
Rubešová Zdeňka
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Poslední dubnová neděle patří vždy krušovickému soudku
Je neděle 29. dubna 2018 a na Stochov ráno přijíždějí závodníci z celé
naší vlasti, aby se ve stochovské sokolovně zaregistrovali na 38. ročník
přespolního běhu O krušovický soudek, který pořádá Sokol StochovHonice, ve spolupráci s Městem Stochov a pivovarem Krušovice. Přivítalo
je pěkné počasí a teploměr na sokolovně ukazoval ráno příjemných 12 °C.
Závod bude odstartován v 9.30 hod., a tak mají závodníci dostatek času se
proběhnout a k tomu využívají ulic Stochova. Někteří závodníci však posedávají v sokolovně a debatují s kamarády, s kterými se delší dobu neviděli
a probírají taktiku na tento závod. Zaregistrovalo se celkem 190 závodníků, z toho 149 mužů a 41 žen. Po deváté hodině všichni odcházejí
k památnému dubu sv. Václava, na start tohoto populárního a mezi závodníky velmi oblíbenému závodu. Před tím však ředitel závodu Jan Smital
přivítal paní starostku města Stochova Mgr. Miloslavu Becherovou a účastníky přespolního běhu, které zároveň seznámil s trasou závodu a sponzory tohoto 38. ročníku. Protože v letošním roce již započalo pokračování výstavby dálnice z Nového Strašecí na Karlovy Vary a došlo k úpravě terénu, který však trasu závodu nenarušil, jen pozměnil.
V úseku přebíhání karlovarské silnice, kde došlo k vykácení lesa muselo dojít k přeznačení trasy a celkové úpravě. Ředitel závodu ještě
upozornil závodníky na dodržování bezpečnosti a závod byl v 9.30 hodin odstartován. Závodníci běželi nejprve ulicemi města Stochova
a pak pokračovali třešňovou alejí směrem na Nové Strašecí, dále pak kolem rybníka Bucky a přes Louštín do cíle v Krušovicích. První závodník proběhl cílem u brány pivovaru za 1:12:20 hod. Stal se jim Tomáš Řenč z oddílu Běžci Slaný. Jana Zímová z MK Kladno byla první
ženou a zvítězila s časem 1:25:46 hod.
Traťové rekordy mužů a žen, kterými jsou: Jiří Čivrný: 1:07:02 z roku 1993 a Mirka Petroňuková: 1:22:16 z roku 2008, překonány nebyly.

A tady jsou výsledky nejlepších tří závodníků a závodnic v každé kategorii:
Kategorie muži A 19-39 let:
1. Řenč Tomáš
Běžci Slaný
2. Hlaváč Vít
AC Tepo Kladno
3. Schoř Jakub
Sokol Unhošť
Kategorie muži B 40-49 let:
1. Čada Radim
Sokol Unhošť
2. Zahrada Petr
Lawi Stars
3. Raichl JAN
MK Kladno
Kategorie muži C 50-59 let:
1. Beshir Ervin
SK Zdice
2. Poduška Josef AC Tepo Kladno
3. Fikes Metoděj MK Kladno
Kategorie muži D 60-69 let:
1. Smrčka Miloš
BK Říčany
2.Gregor Jaroslav AC Obora Praha
3.Šťastný Jaroslav MK Kladno
Kategorie muži E nad 30 let:
1.Kratochvíl Jar.
Loko Rakovník
2.Mucha Petr
Praha 8
3.Řapek Václav
AVC Praha

1:12:20
1:13:28
1:13:53
1:20:13
1:20:27
1:24:33
1:20:59
1:25:27
1:27:16
1:20:20
1:36:51
1:37:09

Kategorie ženy F 19-34 let:
1. Zímová Jana
MK Kladno
2. Kašparová Kat. MK Kladno
3. Frantová Andrea Loko Rakovník
Kategorie ženy G 35-49 let:
1. Jedličková Ivana MK Kladno
2. Hejtiková Gab. Praha 4
3. Accardo Francz Belgie
Kategorie ženy H nad 49let:
1. Mališová Karla USK Praha
2. Bayerová Lenka TJ Sokol Unhošť
3. Kameničková Ver. Vjnařice

1:25:46
1:33:21
1:37:20
1:33:39
1:36:10
1:37:53
1:43:06
1:50.46
1:51:42

1:52:25
1:55:25
1:55:30

Nálada v Krušovicích byla veselá. Kapela Černý brejle vyhrávala a krušovické pivo
chutnalo, stejně jako výrobky ze zdejší pekárny. Před vyhlášením výsledků a předáním cen si všichni přítomní zazpívali hymnu Krušovického soudku, která byla slyšet
po celé obci. Zpívá se v ní mimo jiné i o tom, že pivovar má pivo dobré a soudek za
rok opět poběžíme. A tak se pořadatelé již dnes těší na vaši účast, kdy se dne 28.
dubna 2019 poběží již 39. ročník PB O krušovický soudek.
Václav Čížek
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Florbalový turnaj ve sportovní hale
V neděli dne 1.4.2018 se v místní sportovní
hale uskutečnil první ročník florbalového turnaje s názvem 1. Stochov Open. Na Stochov se
sjelo celkem 10 družstev florbalistů a zúčastnilo se na 120 hráčů. Šest týmů přijelo z okolí
Kladna, včetně týmu místních Stochovských
chlapců. Zbylé týmy tvořili zástupci Prahy,
Plzně, Žatce a Mladé Boleslavi. Na celý turnaj
dohlížel zkušený prvoligový rozhodčí.
Celý den se nesl v pohodové atmosféře
a všichni si jej bohatě užili, včetně několika
desítek fanoušků, kteří se v hale během dne

vystřídali a přišli se na tuto akci podívat.
Mužstva byla rozlosována do dvou skupin
po pěti týmech, z nichž čtyři postupovaly do
vyřazovacích bojů. Na prvních třech oceněných příčkách se nakonec umístily regionální
týmy. 1. místo obsadil tým Zvadlý listy,
2. místo Marťánci 3. místo SK Reisins Kladno,
kteří v zápase o třetí pozici porazili Mladou
Boleslav. Celkově tento první turnaj hodnotíme velmi pozitivně. Všichni účastníci si pochvalovali zázemí naší sportovní haly a přislíbili účast v následujícím ročníku. Zároveň
patří velké poděkování městu Stochov za
podporu při organizaci této akce!

Stanislav
Prokop

Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu 2018
Rovněž v letošním roce jsme přivítali
již po třinácté mažoretky ve sportovní
hale (soutěže probíhají od roku 2006).
Vedení města bylo přítomno zahájení
této akce. Sportovní hala byla zaplněná
závodnicemi a širokou veřejností.
V příštím roce se budeme opět těšit na
Bc. Michal Paták, DiS.
vedoucí organizační složky

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Začátek měsíce května patří vejšlapu do Krušovic
Dvě akce, které v roce 1981 zahajovaly a končily měsíc trvající oslavy 400
let pivovaru Krušovice a které dodnes, stále rok co rok KČT Stochov pořádá,
jsou dubnový Krušovický soudek a květnový Krušovický vejšlap. Obě tyto akce
měly do roku 1989 různé sponzory, především pak Pivovar Krušovice a ZV
ROH důl Nosek Tuchlovice. V roce 1989, tyto dvě sportovní akce převzalo i
M
ě
s
t
o
Stochov a dodnes je sponzoruje. V sobotu 5. května 2018 se uskutečnil již
38. ročník tohoto TP Krušovický vejšlap. Zúčastnilo se ho celkem 225 turistů.
Přicházeli časně ráno před sedmou hodinou a po přihlášení se vydali po připravených trasách ze Stochova směrem na Nové Strašecí, Rybník Bucek, Rozcestí Ve chvojí, Louštín, Krušovice do Lužné u Rakovníka, kde na bývalém
hřišti házené byl cíl. Restaurace U Banků, která KČT Stochov každým rokem
zajišťovala ke vší spokojenosti cíl a hlavně občerstvení, svoji činnost skončila.
KČT proto požádal obecní úřad V Lužné o zapůjčení prostor házenkářského
hřiště, které jim ochotně zapůjčila. Všichni účastníci si mohli za krásného slunečného počasí posedět při kávě, pivě, opékaných uzeninách a drobných
laskominách. Převážná část turistů také využila návštěvy Železničního muzea v Lužná, které bylo v sobotu slavnostně otevřené a kam byl
také z Prahy hlavního nádraží vypraven parní vlak. V sobotu se prostě bylo v Lužné kromě pochodu i na co koukat. Pochod se vydařil a počasí se vydařilo.
Václav Čížek
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ŠACHY STOCHOV
Skončila nám regionální soutěž, takže nás
čeká jarní a letní období klidu, které vyplníme
účastí na několika turnajích v našem okrese.
První turnaj, a to velikonoční, jsme sehráli v
sobotu 7. dubna v našem klubu. I když jsme
zvali všechny šachisty v našem městě, opět
nepřišli hráči z řad mládeže. Sešlo se celkem
12 hráčů, převážně členů oddílu. První místo

22.4. jsme pozváni do Slaného, kde se
bude hrát turnaj o mistra města Slaný
v rapidu.

tentokrát získal pan Červenka se ziskem
9 bodů z deseti možných. Na místě druhém
se umístnili dva hráči se 7 body, pan Tůma
a pan Pucholt. Třetí místo obsadil pan Koblic
se šesti body. Turnaj se povedl, dobře jsme si
zahráli, škoda jen že z mladých nepřišel nikdo. Stále ale doufáme, že se někdo z mládeže přece jen objeví.

Se šachovým pozdravem zdraví R.
Tůma

T. J. SOKOL STOCHOV - HONICE
Stolní tenis
Stolní tenisté sokola Stochov odehráli poslední 2 kola okresních soutěží.
„A“ družstvo - výsledky:
28.3.2018 – Dříň A – Stochov A 5:13 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, Z. Janoušek 3/1, T. Velc 3/1, R. Žák 2/2, čtyřhry 1/1)
6.4.2018 – Stochov A – Slatina A 12:6 (body / prohry: J. Jedlička 4/0, Z. Janoušek 4/0, J. Hudeček 2/2, M. Gniewek 1/3, čtyřhry 1/1)
22. KOLO

Reg.soutěž I.třídy

2017/2018

PU

1.

Slovan Kl. B

2.
3.

V

6.04.2018

R

P

Skóre

B

20 19

1

0

254:106

78

STC Slaný B

20 17

1

2

252:108

72

S.Stochov A

20 15

1

4

222:138

66

4.

Jemníky A

20

8

5

7

181:179

5.

Slatina A

20

8

1

11

166:194

6.

TTC Kladno F

20

7

2

11

166:194

43

7.

Sok.Dříň A

20

5

6

9

161:199

8.

Vik.Černuc A

20

6

3

11

166:194

9.

DTJ Sparta A

20

6

1

13

145:215

39

10

TTC Kladno E

20

5

3

12

149:211

38

11

Sok.Unhošť B

20

0

4

16

118:242

24

Umístění stochovských hráčů v žebříčku RS 1.
4. J. Jedlička

78%

49

6. T. Velc

76%

45

20. P. Fencl

58 %

41

25. Z. Janoušek

25%

41

27. R. Žák

51%

„B“ družstvo -výsledky:
27.3.2018 – Stochov B – Dříň B 3:15 (body / prohry: J. Hudeček 1/3, T. Šubrt 1/3, P. Krob 1/3, P. Dušek 0/4, čtyřhra 0/4)
4.4.2018 – Slatina B – Stochov B 15:3 (body / prohry: J. Hudeček 2/2, T. Šubrt 0/4, P. Dušek 0/4, P. Krob 1/3, čtyřhra 0/2)
22. KOLO

Reg.soutěž II.třídy

2017/2018

PU

1.

TTC Kladno G

2.

V

6.04.2018

R

P

Skóre

B

22 20

0

2

289:107

82

STC Slaný C

22 20

0

2

285:111

82

3.

Slovan Kl. C

22 18

0

4

269:127

76

4.

Slatina B

22 13

2

7

226:170

63

5.

Sok.Dříň B

22 13

0

9

222:174

61

6.

Buštěhrad B

22

9

2

11

182:214

51

7.

Sok.Dříň C

22

9

2

11

194:202

51

8.

STC Slaný D

22

8

1

13

189:207

47

9.

Sok.Unhošť C

22

7

1

14

161:235

44

10

S.Stochov B

22

5

4

13

143:253

41

11

DTJ Sparta B

22

2

2

18

141:255

30

12

TSM Kladno B

22

1

0

21

75:321

25

Umístění stochovských hráčů v žebříčku RS 2.
1. R. Žák

91%

34. J. Hudeček

49%

42. M. Gniewek

42 %

48. T. Šubrt

22%

53. P. Dušek

4%

J. Jedlička, starosta T. J. Sokol Stochov - Honice
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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 23. dubna 2018 se uskutečnilo slavnostní přivítání občánků mezi občany města. Pan místostarosta, Ing. Roman Foršt, přivítal mezi občánky Města Stochova 1 chlapečka a 5 holčiček (jména
uvádíme se souhlasem rodičů): Jakuba Kozára, Kláru Lukášovou, Annie Michálkovou, Elišku
Šebkovou, Ninu Šimkovou a Alexandru Fořtíkovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

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

Klára Lukášová
Annie Michálková
Alexandra Fořtíková

Jakub Kozár

Nina Šimková

Eliška Šebková

