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Koncert skupiny
KATAPULT
PREMIÉRA! Turné 2008 ...
na rozloučenou. První koncert s novým hráčem na bicí
nástroje, Již v předprodeji!!
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MĚSTSKÁ POLICIE
Pomoc občanům v nouzi

Během noční směny zavolal občan na linku městské policie, že je vážně
nemocný, upadl ve svém domě a není schopen se postavit. Když se hlídka
dostavila na místo, zjistila, že branka do dvora je uzamčena a následně
stejně tak vchod do domu. Na klepání na okno nikdo neodpovídal a stejně
tak mobilní telefon byl hluchý. Je to jeden z případů, kdy městská policie
smí vstoupit do soukromí občanů, jinak řečeno do bytu. Je to v případě,
že se jedná o ohrožení zdraví a nebo může vzniknout velká materiální
škoda na majetku. Zde se jednalo o případ první. Nezbylo nic jiného než
překonat plot a vyrazit dveře. Postižený ležel zaklíněný v pozici, kdy
nebyl schopen se sám zvednout. Byla mu poskytnuta pomoc s nabídkou
přivolání lékaře, kterou dotyčný odmítl. Nicméně následující den byl příbuzným dopraven k lékařskému vyšetření.

Odtah vozidla
Někteří řidiči se domnívají, že lze ignorovat takzvanou parkovačku,
kterou obdrží od městské policie, kdy je vyrozuměn v případě přestupku,
aby se dostavil k jeho vyřešení. Totéž si myslel řidič bílého tranzitu, který
nechal zaparkovaný v ulici S.K.N. v zákazu zastavení. Byl pak možná
překvapen, když zjistil, že jeho vozidlo je sice bezpečně hlídáno
v Městském podniku služeb na Kladně, ale za tuto službu musí zaplatit
a ne málo. Odtah se hodnotí na 1300 Kč a parkovací den 180 Kč. Každý
si lehce sečte, na kolik vyšel, jako v tomto případě, týdenní pobyt.

Czech POINT
CZECHPOINT
Úřad na cestě k lidem
Vážení občané,
Městský úřad Stochov pro Vás v letošním roce
rozšířil své služby o Czech POINT.
Tato služba Czech POINT, tedy Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Ještě v roce minulém musel občan navštívit
několik úřadů k vyřízení jednoho problému.
Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné zprávy, umožňující komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho místa, tak aby
„obíhala data, ne občan“.
Již od ledna letošního roku Vám občanům
můžeme nabídnout ověřené výstupy z veřejných
informačních systémů veřejné správy a to z:
Katastru nemovitostí – výpis z listu vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy
Obchodního rejstříku:
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Živnostenského rejstříku
Rejstříku trestů
Výpisy z těchto veřejných informačních systémů veřejné správy získáte na Městském úřadě ve
Stochově na počkání. Pro tuto službu jsou na
městském úřadě vyčleněny čtyři pracoviště.
Doufám, že tato služba bude občany města využívána k jejich plné spokojenosti.
Roman Klusák, tajemník městského úřadu.

Chcete se naučit tancovat jako Stardance?
Taneční mistři Martin Macoun a Monika Podpěrová
Taneční a umělecká agentura BRILANT pořádá
NÁBOR do sekce společenského tance
KDO: Děti a mládež 7-13 let, mládež a dospělí 14-20 let
KDY: 11. února 2008 od 16:00
KDE: Sportovní hala
INFO: Martin Macoun 602 766 772
Monika Podpěrová 724 848 149

KAMARÁDI
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Kamarádi informují
Maškarní ples
Kamarádi zahájili i letošní rok Maškarním
plesem pro dospělé. Maškarní ples je jediná
akce, kterou pořádají Kamarádi pouze pro
své dospělé příznivce. Jak je u Kamarádů
obvyklé, žádná akce není jen tak obyčejná ☺
Pro návštěvníky bylo připraveno několik
soutěží, byla vyhlášena nejlepší maska. A že
bylo z čeho vybírat, se můžete přesvědčit na
fotografii.

Informace z kroužků
Od konce loňského roku se každou třetí
sobotu schází děti v turisticko-ekologickém
kroužku, který vede Martina Silná. Všechny
děti se už těší, až se zlepší počasí a budou
moci chodit na výlety po okolí Stochova.
Zatím se děti připravují a učí se poznávat
přírodu z knížek, pracují s různými přírodními materiály apod. Kroužek stále přijímá
nové děti.
Pravidelné páteční schůzky kroužku Mláďátek a Klikařů jsou na přechodnou dobu spojeny. Je to z organizačních důvodů a pro děti je vždy připraven zajímavý program.
První hodinu budou děti trávit v tělocvičně a druhou v klubovně. I pravidelné výpravy budou společné. Bližší informace získáte
u vedoucí Věry Fraitagové.

Mateřské centrum Vendelín
Vendelínek také stále pracuje. Maminky se domluvily a chodí s dětmi každou středu cvičit do školní tělocvičny. Pravidelná
setkání v úterý a ve středu zůstávají zachována.

Kamarádi stále hledají nové vedoucí
Baví Vás práce s dětmi? Je Vám víc než 18 let? Studujete pedagogickou nebo jinou podobnou školu a potřebujete praxi? Máte
rádi legraci? Tak přijďte mezi nás. Více informací získáte na e-mailu kamaradi.stochov@seznam.cz.
Sylva Filipová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu a paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
za blahopřání k mým narozeninám.
Milada Herinková
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za blahopřání k mým
narozeninám.
Anna Husáková, Dlážděná 423
Touto cestou bych ráda poděkovala fotbalistům Baníku Stochov, skupiny „B“ za překrásný květinový dar k prvnímu výročí úmrtí mého manžela
Antonína Vondráka. Zároveň jim přeji mnoho sportovních úspěchů v roce
2008.
p. Vondráková
Děkuji městskému úřadu za blahopřání k narozeninám.
p. Tundrová
Děkuji městskému úřadu a paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
za blahopřání k mým narozeninám.
Mária Pavlíčková.

Děkuji paní starostce Ing Stanislavě Fišerové
a MÚ za blahopřání a dárek, které jsem obdržela
k mému životnímu jubileu.
Magdaléna Ulmanová
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní
starostce Ing. S. Fišerové za blahopřání k narozeninám.
Helena Jirásková
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
a městskému úřadu za milé blahopřání a dárky
k mým narozeninám.
Libuše Janejová
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 5.2. 2008
zemřel ředitel společnosti Nativel k.s. Stochov
pan Jaroslav Žák.
S úctou vzpomínají zaměstnanci
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PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ

Všimli jste si?
Přiznám to nerada, ale v prosincové soutěži rádia Relax o nejhezčí
vánoční strom okresu byl stochovský smrk převálcován konkurencí. Toť se
ví, jsem patriot a neúspěch mě přinejmenším skličuje. Důstojnou odvetou se
jeví nultý ročník přeborů o nejútulnější autobusovou zastávku. Nikomu nepodsouvám svůj názor, ale jistě se najde bezpočet fanoušků líbezného přístřešku na Slovance, kteří nebudou váhat poslat svůj hlas. Plechové boudy na
obou stranách silnice směrem na Tuchlovice splňují nejnáročnější kritéria a
do klání vlétly v zeleném trikotu favorita. Problémem zůstává, komu vlastně
předat hodnotnou cenu a pamětní medaili. Autobusové zastávky, na nichž
cestující v dobré víře vystupuje coby na Stochově – Slovance, kupodivu patří
podle katastrální mapy na území Tuchlovic. Ale ani tuchlovičtí zastupitelé
nemají na odměnu nárok. Stavbu na cizím území totiž spravuje - kdo by to
řekl – opět jen vlastník. Ten by se ovšem s radostí vzdal tohoto blaha ve prospěch dopravního podniku. Výstižnější by snad bylo přejmenovat název zastávky na Kocourkov, cestující by měli jasno hned po vystoupení z autobusu.
Ať už je šťastným správcem a majitelem řečených zastávek kdokoli, jejich
stav je, bohužel, stochovskou vizitkou. Plachá skromnost, s jakou se naše
město odvrací od tohoto skvostu je dojemná. Dnešku ale vévodí sebevědomí
a zdravá sebejistota. Měli bychom se o péči a starost o ony chuděry zastávky
krapet porvat. Už kvůli té medaili.
Iveta Mrnková

Mikulášská nadílka pro děti
z Čelechovic
Dne 2.12. 2007 jsme pořádali pro děti Mikulášskou nadílku. Sešlo se nám okolo 60 dětí.
Každé dítě obdrželo balíček sladkostí a ovoce.
Na balíčky nám přispěly finanční částkou Firma AMOND obchodní a finanční centrum, ředitel Jaroslav Přikryl, firma AUTODRÁT ředitel servisu Kladno Kamil Dlouhý a Zdeněk
Musil a paní starostka Stanislava Fišerová.
Nesmíme zapomenout na hudbu, o kterou se
postaral Jiří Brejník a na čerta, Mikuláše a anděla. O masky se postarala naše dospívající
mládež a maminky z Čelechovic, které tyto
akce pro děti pořádají. Fotografie jsou
k nahlédnutí na našich čelechovických
stránkách http://www.celechovice.astranky.cz/
Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří se na
akci podíleli a těšíme se na další spolupráci.
Maminky z Čelechovic

V novém roce s novými
výhodami!
Soutěž pro
všechny klienty
na smlouvy
uzavřené
od 1.1. do 31.3.
2008.
Hlavní cena 300.000 Kč a 300
dalších cen–sportovní batoh.
Pro následné smlouvy navíc
50% sleva za uzavírací
poplatek. INFO každé pondělí
kancelář v DK 14-17 hod.
nebo na tel.731 060 115
a na e-mailu:
jan houzvic@obchod.wuestenrot
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 2/2008 bylo vydáno ve Stochově dne 9.2. 2008.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E
13398. Vydavatel: Město Stochov, J. Šípka 486,
273 03 Stochov, IČO: 234923.
Redakce: Daniela Lišková, Jan Houžvic,
tel.: 312 651 243 nebo 731 060 115.
E - mail: stochov@stochov.cz nebo jahou@seznam.cz
Příspěvky je možno odevzdávat v informačním středisku
a podatelně MÚ Stochov.

PROVIDENT
FINANCIAL
Půjčky od 3 000 50 000,000,-Kč
Tel.: 737 689 254
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OKÉNKO PRO MOTORISTY

Alkohol patří
k svátkům, ale ne za volant!

Ještě jednou:
Kdy mám jít na prohlídku?

Svátky... To není k nějaké
té skleničce nikdy daleko.
Když si ji dáme v klidu
doma nebo na návštěvě, pak,
snad kromě lékařů, nebude
nikdo protestovat, ale sedneme-li po ní za volant a rozhodneme se někam jet,
to zavání velkým průšvihem.
A nemusí hned dojít k nehodě. Ale už pouhé řízení pod
vlivem alkoholu se může
řádně nevyplatit.
V současné době je alkohol za volantem rozlišen na několik úrovní.
Rozdělení sazeb alkoholu je komplikovanější v té rovině,
že se rozlišuje takzvaný stav vylučující způsobilost, což je už větší opilost
(1 promile a více) a prosté ovlivnění alkoholem, tedy v hladině nižší než
je 1 gram na kilogram alkoholu. Toto kritérium je potom určující proto,
jestli půjde o přestupek nebo dokonce o trestný čin.
Zkrátka, když to přeženeme, budeme mít čas vystřízlivět. Řízení
ve stavu vylučujícím způsobilost je v současné době trestným činem a za
něj hrozí až jeden rok odnětí svobody. Ten se většinou neukládá,
ale dostanete zákaz činnosti, případně peněžitý trest.
Tedy, minimálně pokuta od 25 000 do 50 000 korun a zákaz řízení
od 1 do 2 let. V takovém stavu ale za volant sedne opravdu jen blázen.
Horší to bývá se zbytkovým alkoholem po rozjařeném večeru.
Obecně platí, že jakékoliv množství alkoholu zjištěné v těle v důsledku
požití alkoholického nápoje je protiprávní, porušuje právní úpravu a hrozí
za něj sankce. Z pohledu pokuty za tento přestupek je potom jedno, jestli
je hranice do 0,3 promile nebo nad 0,3 promile, protože pokuta hrozí
vždy - od 10 000 do 25 000 korun se zákazem činnosti na 6 měsíců až
jeden rok. Hladina 0,3 promile alkoholu v krvi má vliv pouze na započítávání bodů, protože do 0,3 je to za 3 body a nad touto hodnotou je to už za
6 bodů.
Důležitá slova, která padla, jsou, že musí jít o ovlivnění alkoholem.
Existuje totiž takzvaná biologická hranice.
Biologická hranice skutečně může existovat, a proto v důsledku toho
vydalo Ministerstvo zdravotnictví metodický pokyn pro laboratoře, které
provádějí vyšetření krve. V něm je zcela jednoznačně stanoveno, že hladina alkoholu do 0,2 promile je v tomto směru zcela neprůkazná.
Na druhou stranu odmítnutí dechové nebo krevní zkoušky znamená
vlastně přiznání viny, alespoň pokud jde o výši trestu.
Odmítnutí zkoušky je přestupkem, který je poměrně přísně trestán hrozí za něj pokuta od 25 000 do 50 000 korun, přidává se k tomu zákaz
činnosti od 1 roku do 2 let a navíc ztráta 7 bodů. Dá se tedy říct, že tento
přestupek je trestán stejně, jako řízení ve stavu poměrně velké
opilosti.

Stárnoucí Japonsko si stěžuje na to,
že stále větší podíl na dopravních nehodách
mají starší lidé, kteří proto stále častěji váhají usedat za volant. My se ale dnes zaměříme
na starší řidiče u nás.

TRUHLÁŘSTVÍ
Výroba nábytku: dveře, kuchyně apod.

Poprvé se řidič
s lékařem setkává před vstupem
do
autoškoly.
Je-li zdráv a řízení ho neživí,
musí k němu
opět až v 60 letech. Pak v 65,
68, 70 a dále
každé 2 roky. Kdy ale lékaře navštívit, aby výsledek prohlídky byl platný?
Nejdříve 6 měsíců před dosažením daného
věkového limitu a nejpozději v den narozenin.
A jízda bez platné zdravotní prohlídky se řádně
nevyplatí.
Je to závažný přestupek podle paragrafu
22 přestupkového zákona, který ukládá pokutu
od 5000 do 10 000 korun a zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku.
A to nemluvíme o případné způsobené nehodě,
protože pak by pojišťovna měla právo nehradit
námi způsobenou škodu z povinného ručení a vše
bychom mohli hradit z vlastní kapsy. Když prohlídku mít budeme, ale zapomeneme si potvrzení
doma, pak nám, stejně jako za jakýkoliv jiný zapomenutý doklad, hrozí pokuta na místě do 2 000
korun. To se nám prohlídka za zhruba 300 korun
vyplatí. Donedávna vyžadovaný formulář byl
značně složitý a navíc papír ve formátu A4
se opravdu špatně skládal do peněženky. To se ale
změnilo.
V novele zákona je řečeno, že potvrzení musí
mít určité povinné rubriky, ale že mohou být napsány na jiném formátu. Lékař je tedy může napsat například na nějakou pevnou kartičku, která
bude pro řidiče jistě praktičtější.
Nebo si můžeme sami sehnat aktuální znění
vyhlášky 277, pak si můžeme předepsané údaje
předepsat na kartičku, jejíž velikost nám bude
vyhovovat a lékař nám ji pak jenom potvrdí.
(Připravil HoJ, zdroj INTERNET)

Václav Šindela
K. Lhotáka 45, 273 03 STOCHOV
TELEFON: 737 742 162
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SPORT

ZÁPASNÍCI OPĚT SBÍRALI MEDAILE
V prosinci se zápasníci zúčastnili dvou turnajů, a to
v Chrastavě a Krásné Lípě v zápase ŘŘ a VS. Vedli si opět velmi dobře. Na Mezinárodním turnaji přípravek v Chomutově si
vedli svěřenci trenérů Jiřího Procházky a Josefa Stobera takto:
V přípravkách do 20 kg skončil Ondra Chlíbec na 2. místě
a Vojta Krejča na 4. místě. Ve váze do 29 kg opět zvítězil Jan
Kormoňak, do 33 kg se jeho bratr Adam umístil na 4. místě.
Do 37 kg skončila Jana Morávková na pěkném 3. místě. Při neúčasti žáků, kteří vozí stabilně medaile, to bylo tentokrát vše.
Poslední akcí v roce 2007 byl již avízovaný turnaj v Krásné
Lípě. Opět jsme nevyšli naprázdno. V přípravkách do 22 kg
skončil Vojta Krejča na třetím místě. Do 26 kg se Ondra
Chlíbec umístil na druhém místě. Ve váze do 28 kg zápasil Jan
Kormoňak a nejen že zvítězil, ale po krásném boji porazil Šefra
z Chrastavy, který vyhrával turnaje v Dánsku, Holandsku a Německu. Svou prohru s naším zápasníkem těžce nesl.
Do 37 kg po pěkném výkonu vyhrála Jana Morávková.
V mladších žácích skončil do 62 kg Jaroslav Burgr na 3. místě.
V družstvech jsme skončili na 5. místě z 15 družstev z Polska,
Slovenska a Německa. To byla tečka za loňskou sezónou, která
se nám povedla. Vzhledem k tomu, že působíme v Sokole
Stochov-Honice teprve rok, můžeme se do budoucnosti dívat
optimisticky.
Tím bych chtěl oslovit rodiče dětí, že nabíráme stále děvčata
a chlapce od 8 let na zápas ŘŘ a volný styl. Tréninky jsou
v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin v sokolovně
na Stochově.
Jiří Procházka, předseda oddílu

ÁČKO PAVOUKŮ POŘÁD NA POSTUP

(be) – V lednu měli šipkaři na pořadu tři oficiální kola a oba
naše týmy se navíc utkaly ve vzájemné předehrávce, z níž vyšel vítězně A tým. Ten si vedl vůbec výborně, vyhrál všechna
čtyři utkání (včetně již zmíněného předehrávaného) a v týmu
představil nového hráče, Jiřího Marka z Čelechovic. Tomu se
hned při premiéře s pražskými ŠKVORY vedlo dobře, když
obě poskytnuté příležitosti proměnil ve vítězství a tím i stoprocentní zisk. Nebyl ovšem sám, stoprocentní výkon odvedli
všichni a vyprovodili tehdy předposlední Pražáky s nulou (v
této sezóně poprvé). Béčko hrálo půl na půl, kromě porážky
s áčkem inkasovalo doma i od Dobráků z Nového Domu, zato
bodovalo v Řevničově s týmem bratří Bosáků a poté i doma
se Strašeckými Bubáky. V aktuální tabulce je áčko zatím díky
předehranému zápasu první (po polovině soutěže bylo ovšem
druhé za Rozdělovskými borci s bývalými Kozlíky Procházkou a Stantejským), béčko si stále drží čtvrtou pozici.
Lednové výsledky: Pavouci A – ŠKVOR Praha 14:0
(Čorňak 3.5, Slánička 2, Hegyi 1.5, Marek 2, Bolek 1.5, Vašíř
2, Burian 1.5); Řenčováci B – Pavouci B 5:9 (Soukup 1,
A.Jůzl 2, Kára 3, Fejsák 2, Uhlíř 0.5, Lukáč 0.5); Řeporyje –
Pavouci B 5:9 (Čorňak 2.5, Hegyi 3.5, Vašíř 2, Bolek 0,
Burian 1); Pavouci B – Nový Dům 6:8 (Fejsák 3, Lukáč 0,
Kára 2, Soukup 0, P.Jůzl 0.5, A.Jůzl 0.5); Sport Team – Pavouci A 5:9 (Hegyi 2.5, Čorňak 1.5, Slánička 0, Vašíř 3, Marek 1, Burian 1, Bolek 0); Pavouci B – New Bubu B 10:4
(Uhlíř 0, Kára 2, Soukup 2, Fejsák 3, P.Jůzl 1.5, A.Jůzl 0.5,
Lukáč 1); Pavouci B – Pavouci A 3:11 (Fejsák 1, Lukáč 0,
Soukup
1, Kára 0, A.Jůzl 1, P.Jůzl 0 - Hegyi 2.5, Čorňak 2.5,
STŘEDOČESKÝ POHÁR
Slánička
1, Vašíř 3, Burian 0.5, Bolek 1.5).
(be, mb) – V lednu pokračoval Středočeský pohár šipkařů dalKONTUMACE
A NAKLÁDAČKA
šími čtyřmi turnaji s těmito výsledky: 37. turnaj (2.1.):
(be)
–
Hokejbalisté
mají
nyní
v mistrovských soutěžích pře1. Čorňak (Pavouci), 2. M.Bosák, 3. Šlégr (oba Řenčováci),
4. Soukup (Pavouci); 38. turnaj (9.1.): 1. Čorňak, 2. Hegyi, stávku, kterou vyplňují zápasy Kladenského poháru.
3. Burian, 4. Marek (všichni Pavouci); 39. turnaj (16.1.): 1 Fej- V prvním kole měli Stochováci za soupeře Cvrčovice, ale prosák (Pavouci), 2. Zapletal (Slaný), 3. Šlégr, 4. Fecko tože tým zdecimovala marodka a nesešel se, prohráli kontu(Řenčováci); 40. turnaj (23.1.): 1. Zapletal, 2. M.Bosák, mačně 0:5 a spadli do spodního pavouka. Tam jim los přisou3. Čorňak, 4. Burian. 2. ledna se hrál ještě doprovodný turnaj dil soupeře nadmíru těžkého a podle toho taky vypadal výsledvojic, v němž si palmu vítězství odnesli Čorňak se Soukupem. dek. KEB Kladno C je rozdrtil 17:2 (branky Stochova vsítili
Pořadatel turnajů Michal Bosák pořádá mimo stochovský Fotbal Frolík a Peclinovský) a pro Stochov tím soutěž skončila. Jaký
klub ještě turnaje v Tenis klubu v Kladně a pro nejlepších osm je další pořad mistrovské soutěže a kdy se vůbec začne,
v žebříčku z každé herny je na 19. května připraven turnaj TOP je zřejmě tajemstvím, neboť na oficiálním webu se nelze do16, jehož vítěz získá jako cenu týdenní pobyt v italském Caorle zvědět vůbec nic, pokud se nemýlím od 9. listopadu tam nejsou k dispozici ani statistiky z jednotlivých zápasů. Takže
na šipkařském mistrovství Evropy.
uvidíme…
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Stránka 7

VE TŘECH TO HOLT NEJDE!

POHODA ZMIZELA

(be, mk) – Druhou polovinu krajské mistrovské soutěže zahájili
stolní tenisté místního Sokola nevalně. Sice se hrálo jen jedno dvojkolo (vzájemné utkání mezi sebou měli odehráno již v říjnu), ale oba
týmy na domácích stolech zklamaly a nezískaly ani bodík. Béčko
navíc strádá nedostatkem hráčů; ačkoliv je jich na soupisce napsáno
sedm, oba poslední zápasy sehrálo jen ve třech a to se musel s raketou
za stůl postavit i veterán Mirek Krejčí. Soupeři tak zadarmo získali
celých deset bodů, tolik piplaná mládež na tom musí být s časem
(a hlavně asi zájmem) hodně mizerně. Nejen že netrénuje, ale nenajde
si ani jednou za čtrnáct dní (vyjma Katky Vajcové) čas na dva zápasy.
V tabulce je na tom áčko ještě poměrně dobře a stále si udržuje naději
na účast v play-of, o béčku už byla řeč posledně, jeho situace je pořád
stejná a poslední neskončí zřejmě jen proto, že nováček z Ořecha je
na tom herně ještě hůř. Na domácích stolech sehrají stolní tenisté
17. a 18. kolo 23. a 24. února.
Lednové výsledky: Stochov B – Slovan Kladno 3:15 (Krejčí 0,
Jedlička 1, Vajcová 2, WO 5x pro hosty); Stochov A – TTC Kladno C
8:10 (T.Navrátil 1.5, Fencl 1.5, Karmazín 2.5, Janoušek 2.5); Stochov
A – Slovan Kladno 6:10 (T.Navrátil 2, Fencl 1, Karmazín 1, Janoušek
2); Stochov B – TTC Kladno C 5:13 (Krejčí 1, Jedlička 1.5, Vajcová
2.5, WO 5x pro hosty).

(be, mz) – Veta je po počáteční pohodě stochovských
šachistů a jejich impozantním začátku. Po dvou prosincových porážkách přišla další studená sprcha v podobě
pouhé remízy s předposlední Alvou Příbram. A navíc
po hrubkách na posledních šachovnicích. Vlk si na
první šachovnici odvedl svůj standard, neustále tlačil
na soupeřova krále a ten nenašel protizbraň. Hofner
sehrál s vyrovnaným soupeřem (co do ELO i co do
hry) slušnou partii, ale soupeř měl přece jen lepší
koncovku. Kabát v pohodě získal převahu dvou pěšců
a tlakem na poslední řadu soupeře nakonec zdolal.
Stejně tak Červenka, jehož sok vzdal v bezvýchodné
situaci a dobře si vedl i Honzík na páté pozici, když
ovládl střed pole a získal další bod. Bohužel, poslední,
protože od šesté šachovnice dolů už se kupila jedna
hrubka za druhou. Tůma přehlédl vítězný mat a to ho
stálo bod, Zoula dvakrát odmítl remis, školácky ztratil
věž a rovněž prohrál a k dovršení všeho zlého Vataha
v téměř vyhraném souboji soupeři doslova „daroval“
dvě figury včetně dámy a bylo po nadějích. Remízu
nelze rozhodně považovat za úspěch, tento soupeř měl
ze Stochova odjet bez bodu. Stochováci teď hrají třikrát za sebou venku (zápas s NOVA Kladno mají sice
nalosovaný domů, ale NOVA hraje všechno ve své
herně), takže je uvidíme na domácí půdě až v polovině
března v utkání se zatím posledními Zdicemi.
Stochov – Alva Příbram C 4:4 (Vlk 1, Hofner 0,
Kabát 1, Červenka 1, Honzík 1, Tůma 0, Zoula 0,
Vataha 0).

TŘÍKRÁLOVÝ TURNAJ
(mk) – Ve dnech 11. a 12. ledna uspořádal oddíl stolního tenisu
v sokolovně tradiční Tříkrálový turnaj pro neregistrované. Letos se
uskutečnil již 16. ročník a tentokrát zvlášť pro mládež a zvlášť pro
dospělé, přičemž byla mládež ještě rozdělena na starší a mladší žactvo. Konečné pořadí – mladší žactvo: 1. Adam Krejčí, 2. Ondřej
Pejša, 3. Sabina Krejčová, 4. Dominika Hodoušová, 5. David Keller;
starší žactvo: 1. Miroslav Gono, 2. Jan Müller, 3. Martin Jirák,
4. Karel Vandělík; dospělí: 1. Tomáš Krejčí (Dubí), 2. Josef Hudeček,
3. Jan Husák, 4. Jan Černý, 5. Zdeněk Rohlíček, , 6 Vladimír Podhorský, 7. Zdeněk Černý, 8. Petr Svoboda, 9. Josef Beneš, 10. Petr
Kedroň, 11. Zdeněk Zaspal st., 12. Rudolf Kalista, 13. Karel
Podhorský, 14. Karel Beran, 15. Radek Šolc, 16. Diana Bulušková,
17. Jiří Majerčík, 18. Lenka Šandová, 19. Pavel Winter.

SKRČENÝ MÁ BRONZ
(be) – Po čtyřiceti letech od doby, kdy Benediktová s Freimanem
získali titul dorosteneckých mistrů republiky ve smíšené čtyřhře
v badmintonu, se jim přiblížil bývalý stochovák Daniel Skrčený, který
v prvním únorovém víkendu v barvách BaC Kladno se spoluhráčkou
Monikou Erbenovou vybojoval na mistrovství republiky v pražském
hotelu STEP bronz ve stejné disciplíně, ale už v kategorii dospělých.
Blahopřejeme.

FOTBALOVÉ TURNAJE
Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme vám dnes program zápasů zimního fotbalového turnaje dospělých ve Stochově: Buštěhrad –
Dubí (SO 9.2. 13.30), Stochov – Sýkořice (NE 10.2. 13.30),
Buštěhrad – Sýkořice (SO 16.2. 11.00), Dubí – Tuchlovice (SO 16.2.
13.30), Stochov – Přítočno (NE 17.2. 13.30), Stochov – Buštěhrad
(SO 23.2. 13.30), Sýkořice – Tuchlovice (NE 24.2. 11.00), Přítočno –
Dubí (NE 24.2. 13.30), Sýkořice – Přítočno (SO 1.3. 13.30),
Buštěhrad – Tuchlovice (NE 2.3. 11.00), Stochov – Dubí (NE 2.3.
13.30), Přítočno – Tuchlovice (SO 8.3. 11.00).

SÁLOVKA UŽ JEN S PĚTI TÝMY
(be) – Nový ročník krajské ligy v sálové kopané –
futsalu zahájilo už jen pět týmů, jejich počet se neustále snižuje. A to v soutěži ještě hrají dva stochovské
týmy – tradiční dlouholetý účastník Happy a nyní navíc FK Stochov (je tedy pravdou, že kdysi v ní hrály
týmy ze Stochova i tři – kromě Happy ještě Sebranka
a Krásně hnusný Stochov). Soutěž má za sebou pět
hracích dnů, do jejího konce chybí už jen poslední
a teprve v něm se rozhodne, kdo postoupí na mistrovství republiky. Ve hře jsou stále tři mužstva, kromě
loňského vítěze Happy to jsou ještě kladenská Trik
a Literpool. Poslední den se hraje v kladenské hale (10.
února) a los nabídl nadmíru zajímavou kombinaci,
když zatím vedoucí Literpool (20 bodů) hraje s oběma
svými největšími soupeři o postup, zatímco Happy
(20) má za druhého soupeře slaboučký Mělník a Trik
(19) nevyzpytatelný FK ze Stochova. Dva hrací dny
se sice odehrály i ve stochovské hale (16. a 20. ledna),
ale je asi škoda, že právě dramatický závěr soutěže se
odehraje v Kladně. Mistrovství republiky se pak uskuteční 1. a 2. března v Kostelci na Hané.
Už skončilo krajské kolo Českého poháru, jehož vítěz Happy Stochov (ve finále si poradil se svým městským rivalem FK 6:1) bude kraj reprezentovat
v celostátním finále, které se odehraje 8. března
v Kladně.

SPORT
MÁLEM NEUSPĚLI ANI PROTI ČTYŘEM
(be) – Futsalisté Sebranky v krajském přeboru po prosincovém záblesku zlepšení
absolvovali další tři zápasy. Hned v tom prvním v domácí hale vysoko podlehli Příbrami, která jim poprvé dovolila skórovat až za stavu 0:7, a to už stačilo jen na mírnou
korekci jinak hrozivého výsledku. V dalším domácím zápase si poradili Stochováci
s Hotelem Kladno a poslední zápas sehráli na půdě posledních Katusic, který sice
nastoupily jen ve čtyřech, nicméně obavy o plný bodový zisk trvaly až do úplného
konce. Domácí vedli již o čtyři branky, pak se vlažný Stochov probudil a se štěstím
otočil skóre na svoji stranu (střelecky se zaskvěl Burle s pěti brankami), tři vteřiny
před koncem ale domácí neproměnili desetimetrový kop a o těsném vítězství hostů bylo rozhodnuto. Stochov zůstává pořád na předposledním místě, ale už hodně umazal
z rozdílu, který jej dělil od týmů ve středu tabulky.
Rezerva v okresní soutěži 1. třídy absolvovala v lednu dva hrací dny a ukončila tak
první polovinu soutěže. Po prvním z nich opět opanovala čelo tabulky, ale po dalším
se vrátila na druhé místo, když vedoucí pozici přepustila Klobukám. Právě v zápase
s nimi předvedl své mazáctví stochovský Kočí, když hluboko na své polovině zachytil
nepřesnou rozehrávku klobuckého gólmana a přesným lobem téměř přes celé hřiště jej
přehodil a zajistil tak Stochovu jednobrankové vítězství. Jak už jsme řekli, je rezerva
zatím druhá, na vedoucí Klobuky ztrácí dva body, stejný počet bodů má třetí Páleček
a o bod zpět jsou čtvrté Kralupy.
Výsledky: Stochov – Příbram 2:8 (Ulman, K.Pražák); Stochov – Hotel Kladno 5:2
(Marcel Kedroň 2, Burle, Holan, Kočí); Katusice – Stochov 7:8 (Burle 5, K.Klusák,
Plicka, Moc); Stochov B – Hotel Kladno B 2:2 (Kočí, Plicka); Stochov B – Klobuky
1:0 (Kočí); Celtic B – Stochov B 2:1 (Rajgl); Kročehlavy – Stochov B 1:1 (vlastní),
Stochov B – DFK Slaný C 4:3 (Rajgl 2, Kočí, vlastní).

Tenisový klub Stochov
Celostátní turnaj mužů
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 5. – 6.ledna 2008 ve sportovní hale
ve Stochově Celostátní halový turnaj mužů v tenise. Za účasti 12 hráčů byla k vidění
velmi kvalitní utkání. Turnaje se účastnili i hráči kolem 100.místa celostátního žebříčku ČR. Nejvýše nasazeným hráčem byl 93.hráč CŽ Zdeněk Daňo (TGC Karlovy
Vary), druhým nasazeným byl 113.hráč CŽ Martin Suchánek) TC Realsport
Nymburk). Z našich hráčů se zúčastnili pouze tři hráči.
Z výsledků: dvouhra: čtvrtfinále - Daňo Zd. – Lhotský (DLI Kladno) 6/1, 6/4,
Jirovský (TK Tábor) – Klusák R. 6/0,6/1, Frömmel (TK SK Kladno) – Svoboda 7/5,
6/2, Suchánek – Klusák K. 6/1, 6/0, semifinále: Daňo Zd. – Jirovský 6/2, 2/6, 7/6,
Frömmel – Suchánek scr., finále: Daňo Zd. – Frömmel 7/6 (4), 6/4. Čtyřhra: semifinále - Suchánek, Svoboda – Lhotský, Kunkela 6/1, 6/2, Daňo Zd., Daňo D. – Šubert,
Krejčí 6/4, 6/4, finále: Daňo Zd., Daňo D. – Suchánek, Svoboda scr..
Martin Suchánek svá utkání neodehrál z důvodu zranění.

Celostátní turnaj starších žáků
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 2. – 3.února 2008 ve sportovní hale
ve Stochově Celostátní halový turnaj starších žáků v tenise. Za účasti 12 hráčů byla
k vidění po oba dny zajímavá utkání. Z našich hráčů se nejvíce dařila Jakubovi
Dvořákovi, který postoupil jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře, spolu s Filipem Zíkou
do dalšího kola.
Z výsledků: dvouhra – 1.kolo Struž (TK Mladá Boleslav) – Zíka (TK Stochov) 6/3,
7/5, Dvořák – Klusák (oba TK Stochov) 6/0, 6/0, čtvrtfinále: Košta /1/ (TK PBtisk Bohumín) – Struž 6/1, 6/1, Brabec (TC Bipi Kablo Kladno) – Minichthaler (TK Stochov)
6/4, 6/2, Mužík (TK Zdice) – Koubek (LTC Slovan Kladno) 6/2, 7/5, Jež /2/ (TC Brno) – Dvořák 6/0, 6/1, semifinále: Košta – Brabec 6/1, 6/0, Jež – Mužík 6/1,6/0, finále:
Jež - Košta 6/4, 2/6, 10/5.Čtyřhra: čtvrtfinále: Koubek, Blumenstein (oba LTC Slovan
Kladno) – Maudr (TK Stochov), Struž 6/4, 6/2, Zíka, Dvořák – Minichthaler, Klusák
(všichni TK Stochov) 6/1, 6/3, semifinále: Košta, Jež – Koubek, Blumenstein 6/0, 6/0,
Mužík, Brabec – Zíka, Dvořák 6/2, 6/4, finále: Košta, Jež – Mužík, Brabec 6/1, 6/2.

Tenisový klub Stochov zve všechny příznivce tenisu na Celostátní turnaj
starších žákyň, který se uskuteční 15. – 16.března 2008 ve Sportovní hale ve
Stochově.
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Turistika ve Stochově
v roce 2008
Turistika ve Stochově má velmi dlouhou tradici a to především zásluhou pánů
Padrty a Březiny. Odchodem těchto
dvou pánů přestal oddíl existovat a jeho
činnost byla obnovena díky tehdy velmi
atraktivnímu oddílu házené a později,
v roce 1981, začal oddíl pod názvem
Oddíl turistiky TJ Baník Stochov opět
rozvíjet svoji činnost. Po roce 1991 byl
turistice vrácen její původní název Klub
českých turistů. Turistika ve Stochově
má stále dobré jméno a v roce 2008 připravil KČT Stochov pro zájemce o tento
sport a vycházky do přírody tyto akce:
9. března – pochod k výročí narození
T.G. Masaryka, start na nádraží ČD
Stochov, cíl na Lánech;
4.-6. dubna – etapový pochod Ze Stochova do Křivoklátských lesů, start a cíl
v sobotu i v neděl v ZŠ Stochov;
27. dubna – přespolní běh O krušovický
soudek, start u památného dubu ve
Stochově, cíl v Krušovicích;
17. května – Jarní družecká šlápota, start
i cíl na hřišti kopané v Družci;
21. června – Krušovický vejšlap aneb
Na slavnosti piva, strat od kulturního
domu ve Stochově, cíl v Krušovicích;
27. prosince – Zimní družecká šlápota,
start a cíl opět v Družci;
31. prosince – Silvestrovský pochod,
start a cíl v klubovně Tenisového oddílu
Stochov.
Pořádané akce budou včas plakátovány
a oznámeny rozhlasem MÚ Stochov.
KČT Stochov a město Stochov zve
všechny občany Stochova a okolí.
Choďte s námi do přírody.
Václav Čížek

PROVÁDÍM
OBKLADY a DLAŽBY
Zdeněk Vích
tel.: 723 892 306

REKLAMY - INZERÁTY

VIII. PLES MĚST A

J&N

OÁZA KLIDU Stochov
Libuše Choloniewská
Horké lávové
MASÁŽE:
kameny
klasické, re
reflexflexrašelinové
ní, lymfatic
lymfatické,
zábaly,
energetic
energetické,
baňkování
regenerač
generační

OBKLADY A DLAŽBY

RYCHLÉ
PŮJČKY BEZ
RUČITELE DO
48 HODIN

Numerologie
Reiki, výklad karet
KONTAKT:
775 647 800

J. Šípka 486
(vedle ordinace
prakt.lékařů)

Tuchlovice, Karlovarská 161
Španělské obklady
Dlažby
Mozaiky
Listely
Lepidla pro obklady, dlažbu a jiné.
Také dodáváme:
nářadí pro řemeslníky,laminátové podlahy
(FORTE, DECOSTEP, EURO CLIC,
EURO PROJEKT - vše bez lepení!)
Značkové PVC Tarkett
Tel: 603220478, 777843059
Po - Pá: 8 - 17 hod.
So: 8 - 12 hod.

∗
∗
∗
∗
∗

603 479 120

DĚTSKÝ OBCHOD BONIFÁC

!!! STŘECHY!!!

J. Šípka 486 ( bývalá čekárna lékařů )

Každou středu 8,30 - 12,00 hod. Čtvrtek 15,30 - 17,30 hod. nebo po telefonu kdykoliv

Vladimír Skořepa
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské a tesařské
práce, montáž střešních oken a světlovodů.

Tel.:603 109 219, 605 858 983

Oblečení, hračky, dětské potřeby, knížky, boty a dětský nábytek
Kontakt: Jitka Křížová, J. Šípka 189

ELEKTROINSTALACE
BEKIVO

Sportovní, rekondiční

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

a regenerační masáže
Manuální
lymfodrenáže (detoxikace
organismu - akné, lupenka),
pooperační stavy
Baňky - poúrazové stavy, otoky kloubů
Lávové kameny - hluboké prohřívání svalů
Reiki
Tel.: 736 147 134

KREJČOVSTVÍ

E - MAIL:
VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

Telefon: 608 123 424

Romana Obršálová

Ve Dvojdomkách 298, Stochov,
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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

MODE

M

Lenka Michlová, STOCHOV, Ve dvojdomkách 297
Tel.: 312651274 Mob.:728564235
Vám nabízí tyto služby:
• Opravy a úpravy oděvů včetně kožených
Provozní doba
• Zakázkové šití - výběr látek ze vzorníků
Po
16 - 17
• Výroba dek a polštářů - náplň duté vlákno,
Út 9 - 11 16 - 18
PES kuličky, peří
Stř zavřeno
• Čištění peří
Čt 9 - 11 13 - 18
• Prodej přebytků galanterie
Pá
16 - 17
• Sběrna oprav šicích strojů
So a Ne - zavřeno

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
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)
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Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV

J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ´ÚNOR 2008

Čtvrtek 7.2.

Agentura SECY

Úterý 26.2. BESÍDKA SE ŠAŠKEM

uvádí zábavný pořad pro MŠ a ZŠ
Velký sál DK
od 9,00 hod.

Josef Alois Náhlovský a Zdeněk Vrba v novém humorném pořadu. TIP pro dobrou zábavu!
Velký sál DK
od 19,00 hodin Vstupné: 140 a 180,-

Pondělí 11.2.

Připravujeme na březen 2008

Foyer DK

Sobota 16.2.

Velký výprodej spotřebního zboží
od 10,00 hod.

PLES MĚSTA STOCHOV

Předtančení, bohatá tombola. Hraje Fragment Praha pod
vedením Ing. L. Lukáše. Slovem provází Nataša Gáčová
SOKOLOVNA STOCHOV OD 20,00 hodin.

Vstupenky již v předprodeji
Čtvrtek 21.2. Koncert skupiny KATAPULT
PREMIÉRA! Turné 2008 ... na rozloučenou. První koncert
s novým hráčem na bicí nástroje, Pro více informací sledujte
www.katapult.cz. Již v předprodeji!!
Velký sál DK
od 19,30 hodin
Vstupné: 195 a 250,-

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ÚNOR 2008
Neděle 3.února * AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ *
Nedělní dětské představení. Česká filmová komedie.
Vstupné: 20 Kč * 80 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 3.února * KOUZELNÁ ROMANCE *
Premiéra širokoúhlé romantické komedie USA v pohádkovém
příběhu.
Vstupné: 70 Kč * 108 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Středa 6.února * BEOW ULF *
Premiéra dobrodružného fantasy filmu USA o neústupném bojovníkovi.
Vstupné: 64 Kč * 114 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Neděle 10.února * VELKEJ

BIJÁK *

čtvrtek 13. března
MICHAL PROKOP & Framus Five
neděle 30. března
Eva a Vašek – koncert populární dvojice

Připravujeme na duben 2008
úterý 29. dubna - Koncert Michala Pavlíčka
a Báry Basikové s kapelou.
Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov.cz; www.tyrš.cz; www.kulturnet.
cz; www.vyletnik.cz; www.hauser.cz; www.
divadla.cz; kulturní měsíčník Kamelot Kladno –
též www.kamelot.cz
Pátek 22.února * BOURNEOVO ULTIMÁTUM *
Premiéra širokoúhlého špionážního thrilleru s Mattem
Damonem.
Vstupné: 64 Kč * 116 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pondělí 25.února * DENNÍ

Středa 27.února * CHYŤTE DOKTORA *
Premiéra české situační komedie s T. Vilhelmovou
a M.Malátným.
Vstupné: 68 Kč * 92 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Připravujeme na březen 2008 :

Premiéra filmové komedie USA o čtyřech sirotcích a kouzelné
výpravě.
Vstupné: 62 Kč * 84 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Úterý 12.února * VÁCLAV *
Premiéra české filmové tragikomedie s Ivanem Trojanem v hlavní
roli.
Vstupné: 70 Kč * 97 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Neděle 17.února * O STATEČNÉM KOVÁŘI *
Nedělní dětské představení. Česká filmová pohádka pro celou
rodinu.
Vstupné: 20 Kč * 80 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Neděle 17.února * ŘÍŠE HRAČEK *
Premiéra širokoúhlé americké filmové pohádky pro celou rodinu.
Vstupné: 58 Kč * 92 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Úterý 19.února * SEJMI JE VŠECHNY *
Premiéra akční filmové komedie USA. Přestřelil mu pupeční šňůru ...
Vstupné: 62 Kč * 86 minut * České titulky * Mládeži přístupno

HLÍDKA *

Premiéra ruského akčního filmu. Noční hlídka odevzdala
vládu ...
Vstupné: 60 Kč * 139 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

●

* PAN VČELKA *
* AMERICKÝ GANGSTER *
* NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ *
* TĚSNĚ VEDLE *
* HITMAN *
* KAUZA CIA *
* P.S. MILUJI TĚ *
LOVCI POKLADŮ : KNIHA TAJEMSTVÍ *
●

Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin. Nedělní dětská představení začínají v 16,00 hodin.
Program našeho kina najdete na internetové adrese: kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově: www.stochov.cz;
www.divadloluna.cz; www.tyrs.cz;

