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PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘKY
Delikátní záležitost

Byla jsem pozvaná svou kamarádkou a jejím manželem na tradiční
slavnostní obřad „vítání občánků“. Na první oficiální setkání jejich malinké
dcerky se zástupci Stochova jsem se těšila a oprášila při té příležitosti jednu
ze svých slavnostních rób. Celé akci měla dodat lesku nečekaná návštěva
jejich letitých kamarádů z Itálie. Vše běželo hladce do okamžiku, než se
jeden z malých synků italského páru začal shánět po toaletách. Pocítil neplánovaně potřebu a naprosto automaticky předpokládal ve veřejné budově
existenci WC. Typický příklad zhýčkanosti vymoženostmi západních civilizací. Pokoušeli jsme se ho hromadnou sugescí přesvědčit, že tato jeho vegetativní potřeba je jistě jen klamný pocit vyvolaný atmosférou. Italští manželé
předstírali nechápavost, když jsme jim lehce naznačovali, že by mohl
jejich chlapeček vysadit prdelku na travičku jako našinec. Malý Raffaelo
začínal být ve své snědé tváři nápadně bledý a vyvolával soucitné pohledy
ostatních přítomných nepřirozeně zkříženýma nohama. Po několika dalších
minutách našeho vysvětlování a jejich úžasu se jihoevropská rodinka zvedla
a s klením mířila pryč z předsálí obřadní síně. Snažili jsme se zabránit mezinárodnímu konfliktu a volali jsme za nimi, že ještě neviděli náš tisíciletý
dub. Odpovědí nám bylo výmluvné gesto vztyčeného italského prostředníku.
Tvrzení, že veřejné záchodky jsou běžným standardem ve většině se Stochovem srovnatelných měst, je zjednodušené a zavádějící.
Obdobnou libůstku si pořídilo třeba sousední Nové Strašecí a nám zbývalo
jen vysílat závistivé pohledy přes pole. Zde je ten okamžik, kdy máme možnost ukázat, že nejsme žádní nýmandi, kteří dosud neslezli ze stromů. Kde je
tvůrčí duch, vynalézavost a nápaditost, tam se dobré dílo daří. Pro ty, kteří se
cítí spravedlivě diskriminováni výsadou zdejších psů, jež mají svůj vlastní
úřady posvěcený prostor pro odkládání výkalů, mám dobrou zprávu. Také
my se můžeme brzy blýsknout zařízením, které bude plně v souladu
s požadavky moderního stylu života. Navíc v naprosté symbióze
s nejpřísnějšími požadavky na ochranu životního prostředí. Nechci předbíhat, ale pokud půjde vše podle projektové realizace, mohou už naši přátelé ze
Saarwellingenu při příští návštěvě vykonávat svou tělesnou potřebu
v prostředí důstojném a – nebojím se to říci – v mnoha směrech průkopnickém. Vrcholným argumentem, který potvrzuje správnost této volby je fakt,
že celý projekt lze uskutečnit za zanedbatelnou finanční částku. Víceúčelový
veřejný prostor pro řešení náhlých tělesných potřeb bude mít své místo logicky v samém srdci našeho města. V prostoru centrálního parku bude mít potřebu konající občan navíc úchvatný pohled na monumentální budovu našeho
městského úřadu. Vyzdvihněme na tomto místě geniální předvídavost neznámého architekta, který již před lety účelně rozdělil park na dvě symetrické
poloviny. Diskrétnost a intimita mezi pánskými a dámskými „uživateli“
objektu je tak předem zaručena. Celá myšlenka je postavena na zdánlivě nenápadných, ale důmyslných detailech. Odpadá např. obtěžující okolnost, mít
při sobě neustále nevkusný igelitový sáček, neřkuli toaletní papír. Svůj
„odpad“ každý totiž hygienicky zahrabe do písku. Případní reptající obyvatelé domů sousedících s parkem si mohou pod svými okny jako kompenzaci
zasít na jaře okurky či pestrobarevné dýně. A název parku „Smetanovy sady“, který už stejně zavál prach času, zasvítí na mapě našeho města jako
„ Smetanovy smrady“.
Že vám dnešní příspěvek příliš nevoní? Vezměte to z té lepší stránky. Máte
alespoň čím očistit své boty, až si na nich znovu donesete z venku psí
„pozdrav“.
Iveta Mrnková
Informace z MÚ
S použitím WC obřadní síni není problém, stačí požádat např. matrikářku.
Na veřejných prostranstvích bylo ze strany města učiněno již několik pokusů
o vybudování veřejných WC. Ty byly však vždy v zárodku vandaly zničeny.
Se stejným osudem se setkala snaha otevření WC pro veřejnost v kulturním
zařízení (dokonce dvakrát). Vedení města vnímá článek jako výzvu pro obyvatele. Ozve se někdo? Jakýkoliv rozumný návrh může být realizován. (Red.)

PODĚKOVÁNÍ
VIII. reprezentační ples
města Stochova
Dámy v krásných róbách, šarmantní pánové,
okouzlující tanečníci, výborná hudba a vkusná
výzdoba sálu, takový byl letošní ples našeho
města. Všichni, kdo přišli do místní sokolovny
byli příjemně překvapeni. Výzdoba sokolovny,
byla vyvedená v barvách našeho města.
Ve vzduchu se vznášely balónky a na stolech
byly naaranžovány květiny. Pohled na bohatou
tombolu lákal ke koupi lístků.
Večerem nás provázela okouzlující Nataša
Gáčová. Ukázky tance předvedli tanečníci
z Tanečního klubu Admira Kladno. Všem se jen
tajil dech, když tanec na parketu „rozbalili“. Určitě bylo nač se dívat. Celý večer nás provázela
skupina Fragment a každý si v jejím repertoáru
mohl najít tu svou písničku. Zatančit jsme si
mohli od polky, přes waltz či valčík třeba
i rock´n´roll nebo jive, zkrátka, kdo co zvládl
a na co měl chuť.
Odvažuji se říct, že ples byl úspěšný a že se
budeme snažit, aby příští rok byl ještě lepší.

Poděkování
Děkujeme těmto firmám, že nás podpořily
a darovaly ceny do tomboly plesu města:

Hodinářství – p. Šachlová, Lékárna –
p. Adlt, Oáza klidu - p. Choloniewská,
Galanterie - p. Fejtková, Potraviny –
p. Uhlířová, Oděvy a doplňky – p. Kuklová, Pekařství – p. Sajner, Cukrárna –
p. Novák. Kniha - p. Filip, Technické
Služby s.r.o. – p. Klusák.
Ing. Stanislava Fišerová - starostka města

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu a Ing. Stanislavě
Fišerové - starostce, Svazu tělesně postižených,
Babinci II., Sokolům a všem přátelům za milá
blahopřání a dárky k mým 90. narozeninám.
Stanislav Dundr
Děkuji paní starostce za gratulaci a hezké dárky k mým narozeninám. Velice mě to potěšilo.
Anežka Kochtová, Stochov
Děkuji městskému úřadu a paní starostce
Ing. S. Fišerové a dále mým přátelům a především rodině za blahopřání k mým narozeninám.
J. Frolík
Děkuji strážníku Městské policie Stochov
p. Zdeňku Zaspalovi za pomoc při úrazu.
František Burle
Děkuji městskému úřadu za projevenou gratulaci a dárky k mým narozeninám.
Libuše Černá, Stochov
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
a městskému úřadu za písemné blahopřání k mému jubileu. Dále děkuji paní Klucové a Komisi
pro mládež a seniory za gratulaci a věcný dárek.
Václav Jelínek
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ROZPOČET MĚSTA 2008

V příštím čísle uveřejníme rozhovor se starostkou města Ing. Stanislavou Fišerovou
k rozpočtu města Stochov 2008.

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
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MASOPUST 2008 V SAARWELLINGENU
Fastnacht 2008

Letos jsme opět měli možnost
navštívit v období masopustu
naše partnerské město Saarwellingen a účastnit se tak místních
velkolepých tradičních oslav.
Starosta města Mike Philippi
nás přátelsky přivítal a seznámil nás s pestrým programem,
ze kterého jsme poznali, že se
máme na co těšit. Díky přesné
koordinaci místní radnice došlo
na společný program pro všechna spřátelená města francouzské Bourbon-Lancy, německý
Saarwellingen a naše město
Stochov.
Prvním krokem našeho programu byla účast na společenském večeru v Reisbachu, kde
byl připraven pro místní obyvatele pestrý program plný hudby,
humorných scének, vtipů a vystoupení jednotlivých aktérů.
Nedělní den nám přinesl nové poznatky z okolí našeho hostitelského města, protože jsme navštívili vedlejší obec Nalbach
ležící cca 5 km od Saarwellingenu. I zde panovala přátelská a ničím nerušená atmosféra. V centru obce se začal scházet masopustní průvod, který vyvrcholil v odpoledních hodinách. Zajímavostí je, že v tomto průvodu máte možnost zhlédnout všechny
místní spolky, ať se již jedná o basketbalový tým, nebo například spolek včelařů.Členové zúčastněných spolků mají připravené
nádherné kostýmy, a tak ve městě vidíte sněhuláky, včelky, motorkáře, mažoretky, princezny a spoustu dalších a dalších nádherných převleků. Není nouze ani o alegorické vozy, jejichž výzdoba jistě není jednoduchá, nicméně výsledek stojí za to zhlédnout.
Ve večerních hodinách naše skupina navštívila
dům mládeže tzv. Jutz, kde náš kamarád Thörsten
Alt pořádal pod přezdívkou DJ Mad’c večerní
diskotéku a nechal ochotně zahrát také české hity,
o jejichž zahrání jsme ho požádali.
Poslední den byl vyvrcholením našeho
pobytu. Stali jsme se přímými aktéry průvodu
připraveného v samotném Saarwellingenu.
Naši přátelé měli, k našemu překvapení, pro nás
nachystané kostýmy, a tak jsme se s chutí vrhli
do převlékání a výsledek našeho snažení byl
opravdu zajímavý.
Průvod, který jsme zažili, se nedá srovnat s tím,
který jsem vám v krátkosti popsal výše. Rozdíl
je patrný i díky tomu, že Saarwellingen samotný
je přinejmenším dvakrát větší než Nalbach.
Alegorické vozy, které jsme spatřili v tento den,
nás nechaly na pár okamžiků v němém úžasu. Trochu nás zamrzelo, že se tato tradice z našich krajů
vytratila, a že byla poznamenána dobou nedávnou
u nás minulou.
Průvod se dal do pohybu za zvuků hudby zvané
discofox, což je tradiční diskotéková taneční rytmická hudba, která uvedla do varu i všechny přihlížející návštěvníky. Malé děti
byly z nepřeberného množství masek nadšené, a přišly si určitě také na své, poněvadž členové průvodu mají pro dětské diváky
připraveny na rozdávání sladkosti. Krásné masopustní odpoledne jsme zakončili společnou večeří všech spřátelených měst a povídáním si o prožitých okamžicích.
A co dodat závěrem? Nic víc, než že tyto nezapomenutelné zážitky v našich myslích zůstanou na dlouhou dobu.A jestliže
se Vám naskytne příležitost navštívit masopust v Německu, ať již v samotném Saarwellingenu nebo v jiném městě, určitě neváhejte, opravdu stojí za to.
Děkujeme touto cestou vedení města Stochov za možnost navštívit tento nádherný karneval.
Roman Foršt

KAMARÁDI
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Co nového u Kamarádů

Bazárek v Kamarádech

V lednu došlo k menším přesunům v oddílech Mláďátek a Kamarádů.
Pro ty rodiče, kteří to nezaznamenali, podotýkám, že oba kroužky budou
na určitou dobu spojeny. Schůzky povedou střídavě Věrka se Zuzkou
a Robert se Sylvou. Již jsme absolvovali první společnou výpravu
a vypadá to, že to půjde☺
Z dalších počinů Vám prozradím, že Kamarády čeká v únoru valná
hromada a po té Vás budeme informovat o akcích, které si pro Vás
hodláme v roce 2008 připravit. Na jednu bych Vás rada pozvala už teď,
jedná se o Den Země, který oslavíme v půlce dubna a už nyní se na něj
můžete začít připravovat. V rámci tohoto dne totiž Kamarádi vypisují
fotografickou soutěž, do které se mohou přihlásit všechny věkové kategorie. Téma zní – Životní prostředí města Stochov a jeho okolí. Uvítáme
fotografie města, přírody či něčeho, co se Vám na Stochově a v okolí líbí
či nelíbí. Fotografie můžete nosit (přijímáme pouze fotografie v papírové
podobě) každý pátek před 16. hodinou ke kinu, kde je odevzdáte
vedoucím Kamarádů, nebo si domluvit individuální odevzdání posláním
emailem. Formát a provedení je čistě na Vás. Součástí programu pak
bude výstava přihlášených fotografií a slavnostní vyhlášení vítěze.
Na Vaše obrázky už se moc těšíme.
Poslední informací je „poptávka“ po nových spolupracovnících.
Kroužky mladších i starších Kamarádů hledají nové vedoucí do týmu.
Podmínkou je věk nad 20 let, velký smysl pro humor a předpoklady pro
práci s dětmi. Rádi bychom, aby měl vedoucí možnost chodit na schůzky
a vyšetřil si volný čas pro přípravu programu. Slibujeme partu fajn lidí
a zážitky, na které nikdy nezapomenete. Podotýkám, že práce je založena
na dobrovolnosti, proto ji nelze brát jako brigádu☺
Děkujeme všem příznivcům sdružení Kamarádi za trvalou přízeň,našim
sponzorům za podporu a stejně tak dětem, které nám zůstávají věrné
a slibujeme, že ani v novém roce nebudete ochuzeni o pár větších či menších překvapení.
Věra Fraitagová

Mateřské centrum Vendelín
pořádá v polovině dubna
bazar dětského oblečení,
který se uskuteční
v prostorách klubovny „ Kamarádů“ na náměstí. Ve čtvrtek 10. dubna
můžete přinést čisté a nepoškozené oblečky,
označené jmenovkou a cenou, a to od 16 – 18 hod.
odpoledne. Organizační poplatek činí 20,-Kč.
Následný prodej proběhne v sobotu 12. dubna
v čase 9 – 12 hod. dopoledne.
Vyúčtování a výdej oblečení, které se nepodaří
prodat, bude v pondělí 14.dubna, a to mezi
16 -18 hod. Těšíme se na všechny, kteří přijdou.

Omluva
Všem návštěvníkům našich webových stránek
se omlouváme, ale v současné době jsou naše
stránky nedostupné. Nastaly technické potíže, které
jsme nemohli ovlivnit, ale na kterých intenzivně
pracujeme. O zprovoznění stránek Vás budeme
včas informovat.
O informace o dění v Kamarádech si pište
na e-mail: kamaradi.stochov@seznam.cz.
Sylva Filipová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO
STOCHOV
Číslo 3/2008 bylo vydáno ve Stochově dne 7.3. 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.

TRUHLÁŘSTVÍ
Výroba nábytku: dveře, kuchyně apod.

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

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
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OZNÁMENÍ PRO MAJITELE PSŮ

Všem majitelům psů - důchodcům, kteří mají trvalý pobyt v bytovém domě v sídlišti
a mohou uplatnit slevu na poplatku ze psa, tj. týká se důchodců, jejichž jediným zdrojem příjmů
je důchod, případně důchodci, kteří žijí ve společné domácnosti s osobou, jejíž jediný zdroj příjmů
je též důchod (při splnění uvedených podmínek) je výše poplatku 200,-- za rok), netýká se
důchodců, kteří žijí ve společné domácnosti s osobou výdělečně činnou (společnou domácnost
tvoří všechny osoby přihlášené k bydlení v témže bytě, tj. v bytě je přihlášen/a zletilý/á vnuk/
vnučka nebo zletilé děti – platí poplatek v plné výši 800,-- Kč za rok), sdělujeme, že je stále ještě
možné podat na Městském úřadě Stochov, třetí patro, finanční odbor, dveře č. 10, žádost o tuto
slevu pro rok 2008. Totéž platí i pro majitele psů, kteří prokáží, že je pes trvale chován
na samostatné zahradě mimo obvod sídliště. Aby byla sleva pro důchodce i sleva na zahrady
poskytnuta, je nezbytně nutné každoročně žádost podat.
Ostatním majitelům psů připomínáme, že splatnost poplatku ze psů je do 31. března 2008.
Tento poplatek je možné zaplatit v hotovosti na výše uvedeném místě v úředních dnech.
Ve Stochově dne 3. března 2007

Petra Pucholtová
Finanční odbor MěÚ - daně a poplatky

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

Atraktivní stavební pozemky na RD v Buštěhradě „U Kapličky“

PROVIDENT FINANCIAL
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● pozemky od 799 do 1436 m

● ceny od 1.789,- Kč/m2
● inženýrské sítě v ceně, vydáno ÚR
● snadná dostupnost Prahy (letiště, metro)
● velmi klidná lokalita

Informace na tel.č. 737 262 146

Půjčky od 3 000 - 50 000,000,Kč
Tel.: 737 689 254

MOTORISTICKÁ RUBRIKA
Jedeme za "čáru"
Od roku 1989 stále častěji jezdíme do zahraničí. V létě k moři,
v zimě na hory a před Vánoci na
nákupy. Ve shonu a roztržitosti před
delší cestou bychom ale neměli
zapomenout, že nějaké to opominutí nás může stát zbytečné problémy.
Na co tedy nezapomenout?
První jsou samozřejmě doklady. Které?
Musíte mít sebou platný řidičský průkaz a doklad k vozidlu, nebo-li
osvědčení o registraci vozidla. Tedy lidově malý techničák. Dále
doklad o tom, že mám zaplacené zákonné pojištění, které mi kryje
případné škody. Mám tedy s sebou zelenou kartu, kterou dostanu
od své pojišťovny.
Abychom předešli problémům v případě, že nejsme majitelé nebo provozovatelé vozidla, měli bychom si pořídit ještě jeden doklad.
V takovém případě se řadu let doporučuje, aby měl doklad od vlastníka vozidla, že zmocňuje cizího řidiče k jeho užívání. V současné době
to jako povinnost nařizuje Polsko.
Pověření musí samozřejmě obsahovat vše potřebné.
Opravňuji pana XY (datum narození, číslo pasu nebo OP) k řízení
motorového vozidla (značka, registrační značka). Je vhodné, aby byl
podpis majitele vozu notářsky ověřen."
Logicky čeština nestačí, i když...
Kdybychom

jeli do Polska, tak zrovna tady by to problém nebyl,

ale obecně je vhodné mít oprávnění i v cizím jazyce, podle toho, kam
jedete.
Dále bychom si měli nastudovat předpisy dané země, i když se liší minimálně. Ale například v Rakousku v některých oblastech potřebujete sněhové řetězy a povinná je výstražná vesta. A pozor! Ne v kufru, ale ve vozidle.
Stejná povinnost pak platí v Itálii, Chorvatsku a Španělsku.
(Zdroj internet, připravil HoJ:)

SPORT
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FUTSALISTÉ PŘED FINIŠEM
(be) – Čtyřikrát nastoupili v únoru
futsalisté sto cho vské Sebranky
v krajském přeboru „na plac“ a výsledkem je jedno vítězství, jedna remíza
a dvě vysoké porážky.
Hned v prvním únorovém střetnutí
s mladoboleslavským Malibu sice poměrně překvapivě a šťastně zvítězili (ve velmi vyrovnaném utkání sice stačili hosté
třikrát srovnat skóre, ale na branku
z poslední minuty již nestačili reagovat,
trenér hostů Bílek také porážku dost těžce
nesl), ale pak přišly dvě těžké porážky
se slánskou ALPINOU (domácí měli od
začátku převahu, v pohodě získali vedení
a kontrolovali průběh hry a naprosto zaslouženě vysoko zvítězili) a s kladenským OMASKEM (hosté v půli vedli pouze 1:0, ale ve druhé se jim podařilo
během deseti minut vstřelit pět branek
a utkání tak rozhodnout) a měsíc uzavřeli
remízou s předposledním Rohožníkem.
Ačkoliv šlo o zápas soupeřů ze dna tabulky, mělo utkání dobrou úroveň a 30 diváků si přišlo na své i pokud jde o počet
gólů. Po vítězství nad Malibu se Stochov
posunul v tabulce na deváté místo a to si
udržel i na konci měsíce.
Béčko v okresní soutěži absolvovalo ve
dvou hracích dnech pět utkání, ale vytěžilo z nich pouze hubený bodík za remízu
s céčkem slánské Čechie. Dvakrát prohrálo pouze jednobrankovým rozdílem,
dvě další porážky byly už z těch výraznějších, tým je teď v tabulce šestý.
O devět vstřelených branek se podělilo
osm střelců, jediný Minichthaler dokázal
skórovat dvakrát.
Únorové výsledky: Stochov A – M.
Boleslav 4:3 (Holan 2, Burle, Marcel
Kedroň.), ALPINA Slaný – Stochov A
8:1 (Plicka), Stochov A – OMASK Kladno 3:9 (), Stochov A – Rohožník Praha
6:6 () * Stochov B – FOBOZ Slaný B 2:3
(Lichner 2), Stochov B – Kralupy 2:3
(Trávníček, Cibula), DFK Slaný C – Stochov B 5:1 (Kedroň), Čechie Slaný C –
Stochov B 2:2 (Minichthaler, Vorbach),
Páleček – Stochov B 5:2 (Minichthaler,
J.Pražák).

SPORT
ŠACHY
be, mz) – Stochovští šachisté sehráli v únoru další dvě
utkání regionálního přeboru a připsali si na svůj vrub
další dvě porážky. Nejprve prohráli v Úholičkách, které
postavily do zápasu velice silný mančaft (téměř všichni
domácí hráči byli, pokud jde o ELO, o stovku bodů lepší,
než naši ), ale nedokázali vyhrát ani na NOVA Kladno, kde
se alespoň bodík očekával. Síly na obou stranách byly sice
vyrovnané, ale body sbírali pohříchu většinou domácí. Těžkou úlohu
měl na poslední šachovnici žák Jan Müller, který při svém debutu
v mistrovské soutěži narazil na velezkušeného Macase, pohybujícího
se kolem šachovnic již nejméně čtyřicet let. Pozvolný sestup tabulkou
pokračuje, Stochov je po dvou únorových kolech na šestém místě.
Únorové výsledky: Úholičky B – Stochov 6.5:1.5 (Vlk 0, Hofner 0.5,
Kabát 0, Červenka 0.5, Honzík 0, Tůma 0, Zoula 0.5, Vataha 0), Stochov – NOVA Kladno 2.5:5.5 (Hofner 0.5, Kabát 0.5, Červenka 1,
Honzík 0, Mrnka 0, Tůma 0, Vataha 0.5, Müller 0).

NOVÉ DRESY ZATÍM ŠTĚSTÍ NENESOU
(be) – Ve zbrusu nových dresech se v únoru objevili před terči hráči
obou stochovských šipkařských týmů, ale štěstí přinesly jen béčku,
které všechny tři únorové duely zvládlo na jedničku a připsalo si plný
počet bodů. Áčko sice povinně zvítězilo s Libčickou rezervou, ale
ve dvou klíčových zápasech jara se jim nevedlo a oba v přímém souboji
s největšími soupeři o dvě postupové příčky prohráli. Doma sice tím
nejtěsnějším rozdílem, nicméně přece, prohráli s Rozdělovem (za nějž
stoprocentně bodoval Vašek Procházka ml.), a kýžené body si nepřivezli ani z Roztok, kde místní Trosky rozhodně podle svého jména nevypadaly a poměrně výrazně zvítězily. Příčina? Nejdou dably! Hráči se vesměs shodují v tom, že mají většinou navrch během celého legu, ale závěrečný dablík na zavření chybí. Naděje na postup sice ještě existuje,
ale to by jeden z obou vedoucích týmů musel nejméně dvakrát zaváhat
a áčko Pavouků už ani jednou i vzhledem k tomu, že má na třetím

místě tabulky o předehraný zápas víc, než jejich největší soupeři.
Ale do konce soutěže chybí ještě osm kol a stát se může ledacos.
Béčko si drží čtvrtou pozici, ale i ono má zápas k dobru a těžcí soupeři
ho teprve čekají.
Únorové výsledky: Pavouci A – Rozdělov 6:8 (Hegyi 2, Čorňak 1,
Burian 1, Vašíř 1.5, Bolek 0.5); Slaný – Pavouci B 6:8 (Fejsák 2.5,
Lukáč 1, Uhlíř 1, Kára 1.5, P.Jůzl 0.5, A.Jůzl 1.5); Libčice B – Stochov
A 4:10 (Čorňak 2.5, Slánička 2, Vašíř 2, Bolek 2.5, Burian 1); Pavouci
B – Máchalové Kladno B 10:4 (Fejsák 3.5, Lukáč 1, Kára 2.5, Soukup
1, P.Jůzl 1.5, A.Jůzl 0.5); Roztoky – Pavouci A 10:4 (Hegyi 1, Marek 1,
Čorňak 0, Vašíř 2, Burian 0); Pavouci B – Libčice B 10:4 (Fejsák 0.5,
Lukáč 3.5, Kára 1.5, Soukup 3, P.Jůzl 1.5).

JAK SI VEDE MLÁDEŽ NA ZELENÝCH STOLECH
(mk) - Každý trénink mládeže je zakončen turnajem v obíhané na
15 kol (hodnocení 3 b. za 1. místo, 2 za druhé a 1 za třetí, takže maximální možný zisk z jednoho turnaje je 45 bodů). Pořadí mladších žáků
za únor (v závorce počet startů): 1. Adam Krejčí 69 (6), 2. David Olišar
58 (5), 3. Aleš Křtěn 29 (4), 4. Ondřej Pejša 17 (8), 5. Dominika
Hodoušová 16 (3), 6. David Keller 7 (3), 7.-10. Tomáš Budil 0 (3), Jana
Novotná 0 (1), David Vejražka 0 (1), Jaromír Volf 0 (1). Pořadí starších
žáků: 1. Tereza Svatošová 135 (7), 2. Jan Müller 116 (5), 3. Miroslav
Gono 93 (6), 4. Karel Limberk 54 (5), 5. Karel Vandělík 27 (1), 6. Judita Valterová 6 (2), 7. Petra Novotná 2 (2).
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OPĚT V REPUBLIKOVÉM FINÁLE
(be) – Posledním šestým kolem skončila v únoru
krajská liga v sálové kopané a stochovské Happy neponechalo nic náhodě, svého největšího rivala Literpool porazilo a obhájilo tak loňský titul krajského
přeborníka. Jeho soupeři v celostátním finále
v Kostelci na Labem byli (turnaj se hrál již o prvním
březnovém víkendu) týmy Relaxu Prostějov, AFK
Bystřice pod Hostýnem, SK BURE Hulín (všichni
Zlínský kraj), CF Radobýl Litoměřice a Desperáda
Proboštov (oba Ústecký kraj, Proboštov je jediným
úplným nováčkem ve finálových bojích). Výsledky
finále i Českého poháru přineseme v příštím čísle.
Druhý stochovský tým FK skončil předposlední,
když v posledním utkání dovolil poslednímu Mělníku
uhrát jediný bod v celé soutěži. Další osud soutěže
je zatím dost nejistý, proskakují zprávy, že Literpool
i Trik jsou před rozpadem a se třemi týmy by se hrálo
asi jen těžko. Avšak nepředbíhejme, na podzim
uvidíme.
Konečná tabulka krajské ligy:
1 Happy Stochov
12 8 2 2 41:19 26
2 Trik Kladno
12 8 1 3 34:20 25
3 Literpool Kladno
12 6 2 4 41:26 20
4 FK Stochov
12 3 4 5 35:34 13
5 Záchranáři Mělník
12 0 1 11 21:73
1

OMLUVA OŘECHU
(be) – Na prvním místě se musím omluvit hráčům Sokola
Ořech, které jsem v minulém
čísle pasoval na nejslabší tým krajské druhé třídy stolního tenisu.
To už neplatí, jeho místo zaujalo
béčko našeho Sokola, které na něj
nestačilo v jeho domácím prostředí
a na posledním místě tabulky ho vystřídalo. Ostatní
tři zápasy prohrálo rovněž. V utkání s Novým Strašecím nastoupila po delší odmlce opět Dejmková, ale
je-to natrvalo, kdo ví? Pokud jde o áčko, to dvakrát
zvítězilo, uhrálo cenný bod s vedoucím Šanovem, ale
podlehlo Sportu Kladno, které patří také ještě
k možným aspirantům na čtvrtou příčku a tím i na
účast v play off. V této sezóně má asi dohráno Karmazín, který má zlomený kotník a jeho účast
v posledních kolech a případně i v play-off je téměř
vyloučena.
Únorové výsledky: Ořech – Stochov A 3:15
(T.Navrátil 4.5, Fencl 3.5, Karmazín 3.5, Janoušek
3.5); Sport Kladno – Stochov B 13:5 (Velc 0, Jedlička 2, Vajcová 3, Krejčí 0); Sport Kladno – Stochov A
11:7 (T.Navrátil 1, Fencl 2.5, Karmazín 1, Janoušek
2.5, J. Navrátil 0); Ořech – Stochov B 11:7 (Velc 1,
Jedlička 2.5, Vajcová 3.5, Krejčí 0); Stochov A – Šanov 9:9 (T.Navrátil 3.5, Karmazín 2.5, Janoušek 2,
Fencl 1); Stochov B – N.Strašecí 7:11 (Dejmková
a Vajcová po 2.5, Jedlička 2, Velc 0); Stochov A – N.
Strašecí 13:5 (T.Navrátil a Karmazín po 4.5, Fencla
a Janoušek po 2); Stochov B – Šanov 4:14 (Jedlička
2, Velc a Brouček po 1, Krejčí 0).

REKLAMY - INZERÁTY

VIII. PLES MĚST A

J&N

OÁZA KLIDU Stochov
Libuše Choloniewská
Horké lávové
MASÁŽE:
kameny
klasické, reflexreflexrašelinové
ní, lymfatické,
zábaly,
energetické, rerebaňkování

OBKLADY A DLAŽBY

RYCHLÉ
PŮJČKY BEZ
RUČITELE DO
48 HODIN

generační
Numerologie

Reiki, výklad karet
KONTAKT:
775 647 800

J. Šípka 486
(vedle ordinace
prakt.lékařů)
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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

!!! STŘECHY!!!
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
E - MAIL:
VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE
BEKIVO

Romana Obršálová
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
Ve Dvojdomkách 298, Stochov,
Tel.: 736 147 134

KREJČOVSTVÍ

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)

Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY
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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 BŘEZEN 2008

Středa 12.3.

Velký výprodej spotřebního zboží

Foyer DK

Neděle 30.3.

od 10,00 hod.

Úterý 29.4. – Koncert
Michala Pavlíčka a Báry
Basikové se skupinou

EVA A VAŠEK

Koncert populární dvojice
Velký sál DK
od 15,00 hodin

Vstupné: 145,-

Připravujeme
DUBEN
Sobota 5.4. – Diskotačení s Bárou Ladrovou
Sobota 12.4. - neděle 13.4. –
DĚTSKÁ SCÉNA 2008
Středa 16.4. – Zmatení jazyků

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 měsíčníkKamelot Kladno – též www.
kamelot.cz

Činoherní studio Ústí n/Labem

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC BŘEZEN 2008
Neděle 2.března * PAN VČELKA *
Premiéra animované komedie USA o pichlavém hmyzu
a jeho světě.
Vstupné: 60 Kč * 86 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Pátek 7.března * AMERICKÝ GANGSTER *
Premiéra strhujícího thrilleru USA o vzestupu a pádu
v mafii.
Vstupné: 66 Kč * 156 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Neděle 9.března * STRAŠIDLA Z VIKÝŘE *
Nedělní dětské představení v českém pohádkovém příběhu.
Hrajeme v 16,00 hodin !!!
Vstupné: 20 Kč * 79 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Neděle 9.března * NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ *
Premiéra česko-rumunského širokoúhlého thrilleru režiséra
F. Renče.
Vstupné: 76 Kč * 92 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Středa 12.března * TĚSNÉ VEDLE *
Premiéra širokoúhlé komedie USA s Benem Stillerem
v hlavní roli.
Vstupné: 64 Kč * 115 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Pondělí 17.března * HITMAN *
Premiéra francouzského širokoúhlého psychologického
thrilleru.
Vstupné: 68 Kč * 92 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pátek 21.března * KAUZA CIA *
Premiéra širokoúhlého thrilleru USA z temného světa špionáže.
Vstupné: 62 Kč * 167 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Úterý 25.března * P . S . MILUJI TĚ *
Premiéra širokoúhlé komedie USA s Hilary Swank
v hlavní roli.
Vstupné: 66 Kč * 117 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Čtvrtek 27.března
* LOVCI POKLADŮ : KNIHA TAJEMSTVÍ *
Premiéra širokoúhlého dobrodružného akčního filmu
USA.
Vstupné: 70 Kč * 124 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Připravujeme na duben 2008 :
*SVATBA NA BITEVNÍM POLI*
*ALVIN A CHIPMUNKOVÉ*
*NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA*
*VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2*
*ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY*
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

