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Nejdůležitější body:
> Otevření vinotéky
> Městská policie
> Očkování psů
> Městská policie

OTEVŘENÍ VINOTÉKY
Dne 11.3. 2013 byla na Mírovém náměstí ve Stochově otevřena nová vinotéka.
V tomto čísle přinášíme pár fotografií ze dne otevření a v příštím čísle naše
redakce uvede rozhovor s majitelem vinotéky panem Mrštinou.

> Sportovní areály
města Stochov
> Rozhovor
s vedoucím kultury
panem Tomášem
Barochem
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Z ŘÁDKŮ MĚSTSKÉ POLICIE STOCHOV

Nezvané
návštěvníky
opuštěného
rodinného domu
se podařilo
zadržet hlídce
městské policie
v Kačici, kde
rovněž působí na
základě
veřejnoprávní
smlouvy.
Z počátku
banálního případu
návštěvy
opuštěného
domu, jak se
později ukázalo,
se stala opětovná
trestná činnost.

Za uplynulé zimní období, kdy už si jistě všichni
přejeme skutečný příchod
jara, ač zima, neubylo
přestupků, na kterých se
podílel alkohol. Špatně
mohl skončit namol opilý
mladík, který ležel uprostřed vozovky v ulici
Osvobození a mohl tak
svým jednáním způsobit
újmu své osobě a přivést
do neštěs( řidiče, který
by jistě těžko reagoval na
postavu ležící za zatáčkou
ve večerních hodinách.
Alkohol měl na svědomí
i roztržku mezi spolubydlícími v bývalých hornických ubytovnách, kdy
z oken létal nábytek a
hanlivá slova a k násilí byl
jen krůček. Nejprve městská policie a potom majitel bytu zasáhl a ukončil
tak obtěžování ostatních
spolubydlících. Nejsmutnější ale v těchto případech je, když v tomto
prostředí vyrůstají malé
dě,. I tento případ řešila
městská policie. Je její
povinnos(, aby upozornila ochranný úřad, na základě svých poznatků a
výpovědí bezprostředního
okolí, že zde může docházet k zanedbávání výchovy dě(. Samotné rozhodnu( je ale v rukou patřičných úřadů. Ne vždy agrese některých našich spoluobčanů je způsobena
pouze alkoholem. Epilep,cký záchvat, kterému
předcházely výkřiky o sebeublížení, donu,ly naše

strážníky použít donucovací prostředky a asistovat při převozu tohoto
člověka do psychiatrické
léčebny. V dalším případě
se jednalo o schizofrenika, který ohrožoval na
vlakovém nádraží sebe,
strážníky a ostatní cestující s dlažební kostkou
v ruce. Z důvodu bezpečnos, bylo použito slzotvorného
prostředku.
Poté byl zajištěn a odvezen do kladenské nemocnice k poskytnu( první
pomoci, výplachu očí. Při
prohlídce u něj byly nalezeny injekční stříkačky
pro drogově závislé. Množí se také krádeže
v nákupním středisku
Tesco. Od začátku letošního roku řešila městská
policie již tři případy
a někdy je překvapena,
k čemu se někteří uchýlí,
jako v případě maminky
s kočárkem, která ukryla
pod svoje dítě vodítko na
psa a potraviny za cenu
jeho boles, a pláče. Stejně
tak
někdy
je
k zamyšlení, kam se poděla lidská důstojnost, jako
při zásahu městské policie
v kavárně, kde muž na
dámských toaletách při
konání své potřeby nahý
usnul a spadl na zem.
Jeho tělo ukázalo všem
k čemu se právě chystal
a pro tohoto člověka musíte zavolat lékařské ošetření, zda nedošlo při pádu
na zem ke zranění.
Je možné, že v ten samý

čas, jiný člověk opravdu
potřeboval pomoc. Nezvané návštěvníky opuštěného rodinného domu
se podařilo zadržet hlídce
městské policie v Kačici,
kde rovněž působí na
základě
veřejnoprávní
smlouvy. Z počátku banálního případu návštěvy
opuštěného domu, jak se
později ukázalo, se stala
opětovná trestná činnost.
Jak zdánlivě obyčejná
splněná prosba dokáže
udělat hodně rados,, tak
bych chtěl zakončit toto
povídání o městské policii. Zapomenutý nákup
v Novém Strašecí a bezradnost dvou žen, které
nás požádaly o pomoc.
Možná, že si někdo řekne
zachraňovat nákupy. Ale
ono stačí jen zvednout
sluchátko,
spojit
se
s kolegy a nákup je doma.
Až tolik to nestojí, možná
ani ten nákup nestál tolik,
jako stojí upřímný vděk
od těchto lidiček.
Zdeněk Zaspal - vedoucí MP
Stochov
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INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Vážení majitelé psů,
jelikož se často na městském úřadě setkáváme s pejskaři, kteří neznají povinnosti, které vznikají s držením psa na území města Stochova,
rozhodli jsme se, že zde uveřejníme alespoň ty nejdůležitější. Veškeré informace o právech a povinnostech majitelů psů jsou upraveny
v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2010, o místních poplatcích, která je k nahlédnutí na internetových stránkách www.stochov.cz.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem
je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. (Přihlášení a odhlášení psa).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. (ZTP/P atd.)
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Majitel je povinen po svém pejskovi uklízet, sáčky na psí exkrementy jsou k dispozici u vchodu do MěÚ Stochov.
Majitel je povinen každý rok předložit správci poplatku očkovací průkaz psa, že byl pes očkován proti vzteklině, pokud nenavštěvuje
hromadné očkování na Stochově.
Výše poplatku:

byt

1
pes
800 Kč

2
psi
2 000 Kč

3
psi
3 200 Kč

4
psi
4 400 Kč

5
psi
5 600 Kč

dům

120 Kč

300 Kč

480 Kč

660 Kč

840 Kč

Zahrada - sleva

400 Kč

1 000 Kč

1 600 Kč

2 200 Kč

2 800 Kč

Důchodci- sleva

200 Kč

500 Kč

800 Kč

1 100 Kč

1 400 Kč

Kategorie

Další informace a formuláře naleznete na internetových stránkách města.
Lucie Pokorná, DiS., referentka správního odboru, email: sekretariat1@stochov.cz, tel: 312/679 150

Očkování psů proti vzteklině
KDY?

V KOLIK?

20. května 2013, pondělí
22. května 2013, středa

od 17:00 do 18:00

KDE?
Čelechovice - čekárna

od 13:00 do 13:50

Slovanka – park

od 14:00 do 15:50

Stochov – náměstí

od 16:00 do 17:00

Honice – u prodejny

Očkování bude provádět MVDr. Václav Fuchs. Poplatek bude činit: 80,- Kč.
K dispozici jsou i kombinované vakcíny, tablety na odčervení.

OČKOVÁNÍ
JE POVINNÉ!!!
Majitelé psů, kteří se nezúčastní hromadného očkování, jsou povinni
předložit očkovací průkaz na Městském úřadu ve Stochově, 3. patro,
podatelna, slečna Pokorná.
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
V tomto, poněkud rozsáhlejším, příspěvku bych
vám chtěl podat obecný
nás!n fungování naší společnos! ve Stochově od
zahájení spolupráce s
Městem Stochov.
Společnost ITES spol.
s r.o. zahájila svoji spolupráci s Městem Stochov
v roce 1993. Hlavní náplní
činnos! bylo převze/
tepelného hospodářství
města, jeho postupná
modernizace, a /m pádem i op!malizace nákladů na vyrobené a dodané
teplo.
V první fázi do roku
1996 bylo teplo pro město dodáváno ze 7 sedmi
blokových uhelných kotelen, které zásobovaly teplem vždy příslušnou část
bytové zástavby. V roce
1996 bylo rozhodnuto o
vybudování kotelny na
zemní plyn na místě bývalé kotelny K1. Tímto krokem došlo k eliminaci
nepříznivých průvodních
jevů spojených s dovozem
uhlí a odvozem popela.
Postupně, od roku 1996,
byla ve spolupráci s příslušnými orgány MěÚ
Stochov zahájena příprava a následná realizace
výstavby potrubních rozvodů pro dodávky tepla
na vytápění a ohřev teplé
vody. Tento proces probíhal po etapách a v letech
2005 a 2006 byla jeho
hlavní část zakončena
instalací a zprovozněním
padesá! domovních předávacích stanic. Tyto předávací stanice přijímají
teplonosné médium –
topnou vodu a upravují
její parametry na hodnoty

nutné pro vytápění a
ohřev teplé vody. Součás/ tohoto systému výroby
a distribuce tepla je vizualizace procesu dodávky na
řídícím pultu dispečinku,
který sídlí v budově centrální kotelny. Z této centrály mají dispečeři možnost pomocí SW řídit dodávku, nastavovat parametry dodávaného média
a rovněž evidovat a odstraňovat poruchové stavy.
V roce 2001 byla do
prostor kotelny K1 nainstalována
kogenerační
jednotka CAT 1000 ﬁrmy
TEDOM s r.o. Tento agregát slouží ke kombinované výrobě el. energie a
tepla ze zemního plynu,
příčemž teplo vznikající
jako vedlejší produkt je
využíváno k vytápění.
Vyrobená el. energie je na
základě smlouvy dodávána do sítě a výtěžek za její
prodej je využíván pro
op!malizaci ceny vyrobeného a prodaného tepla.
Během letních měsíců,
kdy je odstaveno vytápění, dokáže zbytkové teplo
zcela pokrýt potřebu tepla na výrobu teplé vody
pro město.
K této velké kogenerační jednotce přibyla v roce
2009 ještě jednotka menší, která vykrývá vlastní
spotřebu el. energie v
kotelně. V rámci programů na snížení ekologické
zátěže byla v roce 2010 v
areálu kotelny K1 naistalována malá fotovoltaická
elektrárna, která se doplňuje s malou kogenerační
jednotkou při vykrývání
výroby el. energie pro
technologické celky v kotelně.

Vzhledem k tomu, že
cca 25% celkového objemu tepla vyrobeného ve
Stochově je dosud zajišťováno výrobou z uhlí na
kotelně K353, bylo nutno
řešit i situace, při nichž by
došlo na tomto zdroji k
poruše, nebo odstávce. Z
tohoto důvodu byl počátkem roku 2009 zprovozněn propoj kotelen K1
(plynová) a K353( uhelná),
který nám umožňuje jednoduchým
způsobem
odpojit jeden ze zdrojů a
po nezbytně nutnou dobu
zajišťovat
zásobování
celého města teplem z
druhého zdroje. V závěru roku 2012 provedl ITES
spol. s r.o. další inves!ční
akce směřující k dokončení realizace systému zásobení teplem přes domovní předávací stanice. Spolu s /m byly veškeré nově
instalované technologické
celky vizualizovány na
řídícím pultu dispečinku.
Povinnos/ společnos!
ITES, jako provozovatele
zdrojů a distribuční soustavy, je zajištění a dodržení všech standardů a
provádění
nezbytných
prohlídek a revizí. Dále je
povinnos/
společnos!
udržet vysokou úroveň
technického vzdělání obslužného personálu a dále
zajišťovat možnos! rozvoje tohoto vzdělání.
Závěrem uvádím několik sta!s!ckých údajů pro
představu o rozsahu poskytovaných služeb a
množství vyrobeného a
prodaného tepla ve Stochově – uváděná čísla
jsou za rok 2012:

Provoz společnos! ITES spol. s
r.o. ve Stochově:
•

počet zdrojů:
plynová kotelna K1 - 1x
KJ CAT 1000, 2 kotel
YGNIS 3000, 1x kotel
GUILLOT 2100
uhelná kotelna K353- 3x
kotel ARK 630, 2x kotel
ARK 1000

•

počet před. stanic :
65 domovních stanic

•

počet zaměstnanců:
1x technik, 4x dispečer, 8x
topič, 2x údržbář

•

vyrobené ( prodané teplo): 68.110GJ

•

jednotková cena tepla :
587,63 Kč bez DPH
L. Foubík
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

Společnost ITES
spol. s r.o.
zahájila svoji
spolupráci s
Městem Stochov
v roce 1993.
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PODĚKOVÁNÍ a VZPOMÍNKA
Děkuji paní starostce
Ing. Fišerové a Komisi pro
seniory za přání k mým narozeninám.

manžel, tatínek a dědeček,
pan Ota Krejčí.

Alena Vágnerová

Manželka Jana Krejčová
s rodinou

Děkuji Městskému úřadu
a starostce Ing. Stanislavě
Fišerové za přání a dárek
k sedmdesátinám.

Děkuji starostce MÚ paní
Ing. Stanislavě Fišerové,
předsedkyni svazu zdravotně
postižených a členkám turistického kroužku za dárky
a přání k mým narozeninám.

Bohumír Šnajberg

Miroslava Hošková

Děkuji MÚ Stochov, paní
starostce Ing. Stanislavě
Fišerové, Komisi pro mládež
a seniory, paní Suprunové
za milé blahopřání a dárky
k mému životnímu jubileu.

Děkujeme paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové
a Komisi pro mládež a seniory, za milé blahopřání a dárky k našim životním jubileím.

Libuše Černá

V. a B. Suprunovi

Z. Kníže, DPS Stochov

Redakční
rada časopisu
Naše město
Stochov
klade velký
důraz na
neustálé
zlepšování
obsahu
našeho
časopisu,
a proto
vyzývá
k dopisování
do našeho
měsíčníku.

úřadu Stochov za milé blahopřání k mým narozeninám.

Děkuji paní starostce
Ing. Fišerové a Městskému

13. dubna uplyne rok od
chvíle, kdy nás opustil

Děkuji městskému úřadu za
blahopřání a dárek k mým
narozeninám.
Jiří Neužil
Dne 12. 4. uplynuly 4 roky,
co odešel kamarád a přítel
Jan Jirka. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Přítelkyně Milena
Dne 11. dubna vzpomeneme nedožité 60. narozeniny
pana Zdeňka Jupy. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Zdeňka s rodinou

REDAKČNÍ RADA ČASOPISU NMS
Redakční rada časopisu Naše město Stochov
klade velký důraz na
neustálé
zlepšování
obsahu našeho časopisu, a proto vyzývá
k dopisování do našeho
měsíčníku. Chce dát
šanci hlavně těm, kteří
to myslí vážně a chtějí

dopisování věnovat trochu ze svého volného
času. Cílem je, aby jejich zastoupení pokrylo
celý Stochov, včetně
městských částí Honice, Čelechovice a Slovanka. Vyzýváme vedoucí zájmových, společenských i sportovních

organizací, občanských
sdružení, zaměstnance
MÚ, zastupitele, aby se
o své poznatky a zkušenosti z výkonu svých
funkcí podělili s našimi
čtenáři. Příspěvky, posílejte na kontakty uvedené tiráži.
(Redakce NMS)

ZASTUPITELSTVO MĚSTA STOCHOV
STAROSTKA MĚSTA STOCHOVA
svolává dle Zákona o obcích
20. zasedání zastupitelstva města,
které se sejde ve čtvrtek 25. dubna 2013
od 18.00 hodin v zasedacím sále MÚ Stochov, 3. patro.
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DIGITALIZACE KINA STOCHOV
V pátek 7. září 2012 byli prvně pozváni stochovští
diváci do plně digitalizovaného kina. Na podrobnosti
a výsledná čísla jsme se zeptali vedoucího Domu kultury Tomáše Barocha. Byl to on, který tuto technologii
prosazoval a díky pochopení vedení města, radních
i zastupitelů, dovedl do konečné podoby.
Tomáši, považujete digitalizaci za krok správným
směrem?
Určitě ano, protože bez rekonstrukce bychom v podstatě
neměli na 35 mm kopiích co hrát, neboť digitalizace ovládla svět ve všech technologiích. Ještě mi dovolte touto cestou znovu poděkovat paní Starostce Ing. Stanislavě Fišerové, radním a zastupitelům za podporu celé akce. Všichni
jsme se shodli na tom, že by bylo chybou přijít o kino, které by se muselo rekonstruovat tak jako tak. Díky našim
promítačům, kteří se o původní zařízení starali velice profesionálně je i původní zařízení provozuschopné a můžeme ho tedy mimořádně – pokud to bude potřeba - využívat
i nadále k promítání vybraných představení – jako jsou
dokumenty, nebo některé artové snímky. A také je nutno
dodat, že v našem mikroregionu máme prioritu a daří se
nám spolupráce s ostatními městy a školami, například u
dětského filmu. Díky tomu, že jsme naše kino udrželi, jezdí
k nám diváci z N. Strašecí, Tuchlovic, K. Žebrovic, Lán,
spolupracují s námi i školy z Libušína a Mšece. V mnoha
menších městech a vesnicích, které jsem jmenoval totiž
kina zanikla.

Nabízí kino Stochov kromě filmových projekcí
svým divákům i něco navíc?
Zvuková aparatura je použitelná pouze k promítání.
Ale plánujeme také přenosy on line – sportovní
a hudební – a tato možnost je velkým přínosem pro
naše kino.
Jaká jsou tedy výsledná čísla ohledně návštěvnosti a získaných tržeb?
Nové kino je v provozu od září minulého roku a již
v roce 2012 jsme konstatovali, že tržby i návštěvnost
je vyšší, než tomu bylo dříve. Obecně se dá říci,
že se tržby zvýšily cca o 40 %. Návštěvnost kina
také, cca o 20 %.
Vychází kino svým divákům vstříc v rámci programové nabídky?
To rozhodně ano. Snažíme se našim divákům nabízet nejnovější tituly, které jsou aktuální, a dále v naší
nabídce naleznete i ﬁlmy pro pamětníky, které
jsou nově digitalizované – jako například nejlepší
western všech dob – Tenkrát na západě, Hoří, má
panenko a podobně. Také připravujeme klub ﬁlmového diváka, kde bychom chtěli promítat slavné ﬁlmy různých žánrů a mapujeme pole dokumentárních snímků, kterými bychom chtěli program našeho kina oboha)t.

Proč 2D a ne 3D?
Rozhodování bylo poměrně jasné. 3 D promítání mnoho
lidí koukání přes 3D brýle dlouhodobě nesnese ze zdravotních důvodů. A také jsme samozřejmě zvažovali důvody ekonomické. Na 3D je i vyšší vstupné, které určuje společnost, která film půjčuje a náklady na pořízení kvalitních
brýlí jsou pro nás zatím finančně i technicky nedostupné.
Jaké byly přibližné náklady na tuto akci?
Náklady na rekonstrukci zařízení, které u nás máme –
shodou okolností je toto zařízení stejné jako v multikinech
– např. Zličín, Černý most apod. – činili 2 700 000 Kč.
Co digitalizace přinesla divákům?
Tak zcela zásadní je, že bez tohoto zařízení bychom
dnes už kino neměli, neboť 90 % titulů se dělá pouze
v digitální podobě. Dále pak nejmodernější zvuk 7:1, stejně tak obraz, ale hlavně, že premiérové filmy máme
v aktuálních termínech. Divák tedy nemusí za kvalitou dojíždět anebo čekat 4-5 měsíců, než se k nám filmová
kopie dostane.

Na co se můžeme v našem kině těšit v příšch
měsících?
Tak určitě na všechny ﬁlmy, které tzv. „le,“ –
Gambit – nová Americká krimi komedie, Hos)tel,
horor Lesní duch, Pád Bílého domu a další.
Z českých ﬁlmů na novinku Mar)n a Venuše, nebo například reprízu Troškových Babovřesků.
Toto představení bylo v premiérovém promítání
beznadějně vyprodané, což nás velice těší.
Za rozhovor děkuje HoJ
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REKLAMY A INZERÁTY
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

Rybářské potřeby BM
ul. Osvobození 61, Stochov

Otevřeno denně od 9:00 – 17:00
Kontakt: 777625079, 777533750

!!! STŘECHY!!!
V bazénu Tuchlovice

VLADIMÍR SKOŘEPA
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.

Středa 20,00 hod. 21,00hod.
Čtvrtek 18,00 hod. - 19,00 hod.
Sobota 19,00 hod. - 20,00 hod.
Bližší informace a objednávky na tel.: 776 202 138

Pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken
a světlovodů. Tel.: 603 109 219, 605 858 983

Web: www.aquarobic.cz

E - MAIL: VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme
v

Elektrické kotle

v

Přímotopné panely

v

Elektrické přípojky

v

Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal

v

Regulace ekvitermní,
prostorové domácí
telefony a videotelefony

v

Zabezpečovací systémy
objektů
Revize

v

36 měsíců záruka
F. Bečka

J. Kindl

M.Vodička

312/244089

312/658202

312/651893

602/155815

606/823732

602/332279

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

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)
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KAMARÁDI
Letní prázdninový pobyt s Kamarády
Občanské sdružení Kamarádi i v letošním toce pořádá
letní dětský tábor. Tento se
uskuteční v termínu od 3. 8.
– 12. 8. 2013 a s dětmi vyrazíme do Jesenice u Rakovníka. Ubytování nebude
jako v předešlých letech ve
stanech,
ale
nocovat,
a v případě špatného počasí, budeme čas trávit na
Jesenické faře. Letošní tábor pořádá o.s. Kamarádi
samostatně a jet mohou i
děti, které nechodí na pravidelné schůzky kamarádů.

V případě zájmu kontaktujte nejlépe v pátek
před 16.00 hod. některého z
vedoucích
kroužků o.s. Kamarádi
u kina Stochov nebo
Romanu Slámovou na
tel. 724560130.

Kamarádi hledají
od září 2013 dvě
maminky s malými
prcky pro vedení
rodičovského centra
Vendelín.
Bližší informace na mailu:
kamaradistochov@seznam.cz
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Tenisová, volejbalová a nohejbalová sezóna 2013
V době uzávěrky tohoto čísla měsíčníku NMS (25. 3. 2013) nebylo proza$m možné z důvodu mrazivého počasí začít s pracemi
na antukových tenisových, volejbalových a nohejbalových kurtech, proto se začátek venkovní sezóny nedá v tuto chvíli odhadnout. Sledujte webové stránky www.sportstochov.cz, případně informační tabuli ve Sportovní hale, kde se budou objevovat
aktuální informace o stavu příprav a později termín zahájení venkovní sezóny, stejně tak informace o zahájení prodeje tenisových permanentek.
Na Beach hřiš4 bude od letošní sezóny rozšířena možnost hry o beach tenis a beach fotbal.

Ceník tenisových kurtů - ceny jsou osvobozeny od DPH
sezónní permanentka
dospělí
1 400,- Kč
nad 65 let
800,- Kč
žáci, dorost a studen4 do 26 let
800,- Kč
jednotlivé hodiny
140,- Kč/hodina
500,- Kč/kurt/den

pronájem kurtu
pronájem kurtu na celý den

Ceníky ostatních venkovních hřišť najdete na www.sportstochov.cz a na informační tabuli ve Sportovní hale.

Den badmintonu
Dne 22. března 2013 se ve Sportovní hale Stochov v době od 10:00 hod. do 17:00 hod. uskutečnil Den badmintonu,
kdy si každý z návštěvníků mohl vyzkoušet tuto čím dál $m více oblíbenější hru. Zájem o hru byl veliký, obsazené byly mimo
jedné dopolední hodiny, oba kurty.

II. Badmintonový turnaj pro amatéry
Dne 14. dubna 2013 se ve Sportovní hale Stochov uskuteční II. Badmintonový turnaj pro amatéry. Na našich webových stránkách www.sportstochov.cz a na informační tabuli ve sportovní hale je k tomuto turnaji prospekt pro více informací.
Bc. Tomáš Zajíc, Sportovní areály města Stochova - vedoucí organizační složky
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Nadpis vnitřního textu

DĚTI A PEJSCI VE SPORTOVNÍ HALE
Dne 22. 2. 2013 jsme pro prvňáčky ze ZŠ Stochov uspořádali
ve Sportovní hale Stochov dopolední vzdělávací program s názvem "Zodpovědný přístup dětí ke psům". Dorazily děti, dorazili
pejsci a těžko odhadovat, kdo byl víc natěšen – zda dvounozí malí
hosté nebo ti čtyřnozí.

Hlavním bodem celého programu bylo ukázat dětem, že pejsků
se nemusíme bát, takže vedle důkladného seznámení s čtyřnohými kamarády, které proběhlo hned na úvod, následovaly ukázky, jak máme přistupovat k cizím psům, dále hry, povídání
a samozřejmě nechybělo nekončící drbání psích kožíšků. A také
se tančilo! V krátké ukázce nám fenka Klara spolu s paničkou
předvedla pár základních prvků z dogdancingu (tanec se psem)
a potvrdilo se, že za pamlsek je pejsek ochotný udělat téměř
cokoliv.
Křest Sportovní haly ve Stochově psími tlapkami se zdařil.
Doufáme, že si děti užily krásné dopoledne, které jim přineslo
i něco málo užitečného a rádi bychom podobnou akci zopakovali
i v budoucnu. Děkujeme dětem a paním učitelkám za spolupráci
a především Jolaně Dvořákové z AuraCanis za úžasný program,
který pro děti připravila. A v neposlední řadě nezbývá než poděkovat i čtyřnohým aktérům, Klarušce a Mártymu, za trpělivost
a dobrou náladu, kterou kolem sebe celé dopoledne šířili.
Těšíme se v budoucnu na shledanou!

Pro spolupráci jsme oslovili canisterapeutické sdružení AuraCanis,
které se zabývá působením canisterapeutických týmů ve stacionářích, školách, domovech, ústavech a rodinách, u lidí tělesně, mentálně, sociálně nebo jinak znevýhodněných. Dále pak výchovou dětí
a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům. Děti si tak nenásilnou formou osvojují nové vědomosti, rozšiřují slovní zásobu, dochází
k rozvoji verbální a nonverbální komunikace a vytváření citových
vazeb. Čtyřnohými účastníky byli dva zástupci plemene Bernského
salašnického psa, kteří se canisterapii aktivně věnují, mají složené
canisterapeutické zkoušky a co jim především nechybí, je potřebná
klidná a mírná povaha a láska k dětem.

Ing. Michaela Nahodilová
Sportovní areály města Stochova www.sportstochov.cz

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
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Jsme na webu:
www.stochov.cz

SOKOLSKÝ PLES

Jako každoročně, tak i letos, uspořádali místní
sokolové svůj ples. Už předprodej vstupenek naznačil, že bude o dobrou zábavu zájem a naše
sokolovna zažije opět plný parket. O předtančení
se nám postarali ještě nedávní členové taneční
skupiny Admiry Kladno. Nezbylo jen smeknout,
kdo umí, ten umí. K dobré náladě nám jako každoročně, hráli kluci V pantoflích. I jim patří náš dík.
Samozřejmě tombola patří ke každému pořádnému plesu. Chvíle napětí, pak radost z výhry. O 450
cen, v hodnotě téměř 50 000 Kč se rozdělili hosté
našeho letošního plesu. Každý si určitě odnášel
památku na příjemně strávený večer.
Proto chceme touto cestou poděkovat všem,
kteří nám do tomboly přispěli:
Město Stochov, Prodejna COOP, Firma LEIFHEIT,
lékárna LEKIN, firma Help Financial, Sklenářské a
pískovací práce, výroba šperků – manželé Olexovi, prodejna Vše pro stolní tenis Praha, Odborné
učiliště Kladno Vrapice, počítače – Martin Kott,

GALERIE
90 - LETÝCH
Dne 18. března 2013 oslavil
90. narozeniny pan
Miroslav
Hloušek. Popřát k tomuto významnému životnímu jubileu mu přišly
starostka města Ing. Stanislava
Fišerová, MPA a paní Jana Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme
do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS

Kadeřnictví – Věra Šebová, Řeznictví
Čelechovice – p. Lenka Stárková, Pekárna - p. Sainer, potraviny – p. Uhlířová,
cukrárna Panenka v Tuchlovicích, Agrodružstvo Kačice, Bylinky Kladno, Švadlenka – p. Fejtková, Lékárna nám. Svobody
Kladno, Novák - Maso, uzeniny Tesco,
Krouhárna zelí Slovanka, Textil – p. Kuklová, Hospoda u Kozy, Chovatelské potřeby – p. Morávková, Masáže – p. Šachová,
p. Jitka Syberová, p. Liduška Coufalová,
p. Bielá, p. Žáková, p. František Štětina.
TJ Sokol Stochov Honice ještě jednou
děkuje všem, kteří se letošního plesu zúčastnili a těší se na setkání v následujícím
roce.
Zdeněk Zaspal - místostarosta
T.J. Sokol Stochov - Honice
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