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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY

Nahlédnutí
do bytového fondu
Vážení, čas nezastavíme,
plyne jako voda…….
A máme tady najednou máj,
lásky nejen čas, ale také čas
nahlédnutí do ,,bytového“,
co už z plánovaných věcí bylo
uděláno, zkrátka, co je už hotovo!
V prosincovém výtisku našich novin jsme se zmiňovali,
že na jaro roku 2008 je naplánována výměna 494 kusů oken
a balkónových dveří (plastových) v hodnotě cca. za 4 miliony Kč.
Pokud si uděláte čas a projdete se Stochovem, zjistíte,
že slíbená výměna oken již
byla uskutečněna.
A které domy mají již krásná, běloskvoucí plastová okna?
Ve Švermově ulici celý blok 30, 30A ,24, 44, v ulici U stadionu blok 100, v Hornické ulici blok 18 a v ulici
J. Šípka z bloku B vchod 193, celkem za částku 4 053 000 Kč, kusů 496.
V brzké době, čili letos, plánujeme výměnu termostatických ventilů, včetně hlavic v dalších domech.
Víte, že vše se odvíjí od financí. Čím více peněz, tím máme lepší možnosti pro zkrášlování našich domů a spokojenosti našich občanů.
Pro rok následující -2009- máme naplánován větší objem výměny oken v našem pěkném, klidném a nyní
se do jarní zeleně odívajícím městečku.
Mgr. Becherová

Místní organizace ČSSD zve
dne 31.května (sobota) od 15.00 hod.
stochovské děti na společnou
oslavu
DNE DĚTÍ
Kam? No přece do sokolovny.
Milé děti, přijďte! O zábavu bude
postaráno.
Různé soutěže o ceny,občerstvení.
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MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie v dubnu

V aprílovém měsíci se zaměřila činnost městské policie na stížnosti
občanů ze strany mladistvých kouřících na autobusových zastávkách.
Kontroly byly četnější v odpoledních hodinách, v době končící výuky.
Odhalení hříšníci byli pokutováni. Jednalo se vesměs o žáky učebních
odborů, nicméně upozorňujeme, že zákon platí pro všechny.
Stejně tak pro všechny platí vyhláška města o místních poplatcích pro
majitele psů. Průběžně jsou prováděny kontroly doprovázejících osob při
jejich venčení. Často se setkáváme s negativním přístupem některých
i přesto, že mají vše v pořádku. Stejně tak i v tomto případě byli odhaleni
jedinci, kteří tuto vyhlášku porušují. I nadále bude městská policie sledovat dodržování této vyhlášky.
V poslední době asi málokdo projde naším městem, aby neviděl, jak
ruka jako by malířů ničí výlohy obchodů, autobusové zastávky, automobily či jiné veřejné plochy. Bohužel k tomuto svému zviditelnění
mu stačí několik málo minut, možná i méně. Každý z nás by měl mít zájem o to, aby vandalismus byl potrestán. V této chvíli je potřeba přestat
říkat, co by se mělo udělat, ale vědět, co bych měl udělat sám. Doporučujeme vytočit číslo 312 651 328 nebo linku 158. Dle závažnosti tohoto
konání se často hodnotí i jako trestný čin.
Občas se také stává, že městská policie řeší i věci, které jsou příjemné
a někomu působí i radost. Tak tomu bylo i u tohoto světlého labradora,
který nás požádal 22.4. v ulici 9. května tohoto roku o azyl. Dnes už se
prohání na dvorku v Honicích u hodných lidí. Určitě si padli do oka.
Zdeněk Zaspal - vedoucí MP
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
POJĎTE S NÁMI DO AFRIKY

Ano, tak by mohla znít
pozvánka na tematickou
výstavu prací žáků výtvarného oboru stochovské
základní umělecké školy.
Afrika se stala tématem rozsáhlého souboru výtvarných
prací dětí různého věku
a především osobitého pohledu na zajímavé téma,
které dětem navrhla jejich
paní učitelka
Dagmar
Gregorová. Výstavě předcházela dlouhodobá příprava
v hodinách výtvarného
oboru, kde se děti seznamovaly s africkým prostředím,
historií afrického kontinentu, včetně historie starého
Egypta. Téma děti zpracovaly i do pojednání, jež bylo
úvodní částí slavnostní
vernisáže výstavy, která se
uskutečnila v pátek 25. dubna ve vstupních prostorách
České spořitelny ve Stochově. Celou akci sponzorsky podpořily právě Česká spořitelna a Potraviny Uhlířová. Zahájení provázel i skvělý raut, na jehož přípravě se nezištně podílela paní Volfová spolu se studentkami výtvarného oboru Michaelou Novákovou a Anetou Landeckou.
Ale i ostatní děti k celé akci přistoupily velmi spontánně. Počínaje zaujetím, s jakým téma Afrika uchopily, konče oblečením.
Výtvarný obor tímto tématem jednoduše žil. Výtvarný zážitek byl navíc umocněn vystoupením souboru Rosička. Díky paní
učitelce Mlynaříkové se téma velmi působivě
přeneslo i do hudebního projevu.
Vernisáž se setkala s velkým zájmem rodičovské veřejnosti. S tak velikým, že mnozí z nich se
prostě nevešli do prostor, kde je expozice umístněna a zahájení sledovali pouze ze schodiště.
Dlouho jsme hledali, kde ve Stochově výstavu
uskutečnit a nakonec zvítězil tento netradiční
prostor, protože je volně přístupný veřejnosti
po celou dobu trvání, tedy do 16.5.
Projekt Afrika by měl založit tradici prezentace práce výtvarného oboru, který tímto způsobem chce veřejnost seznámit s výsledky svého
snažení. Na celé akci je zřejmá radost, se kterou
děti k práci přistoupily a věřím, že veřejnost
naopak pochopí a ocení význam takové akce.
Projekt byl vytvořen převážně dětmi mladšími,
sedmi až dvanáctiletými. Osobně vyjadřuji přesvědčení, že tímto směrem by mělo směřovat
základní umělecké vzdělávání. Propojením uměleckých aktivit výtvarného oboru s hudebním.
Zapojením co největšího počtu dětí do takových
projektů. Usilujeme o otevření dalších oborů v naší škole, tanečního a literárně dramatického, tak, aby naše škola mohla nabídnout ucelené spektrum v oblasti uměleckého vzdělávání dětem ze Stochova a okolí.
Zážitek byl navíc umocněn vystoupením soboru Rosička a dětí z přípravného oddělení 1.MŠ.
Všem, kteří se na přípravě podíleli, chci poděkovat. Určitě se najdou i kritická slova. Důležité je vyzkoušet nové možnosti
a potom je možné zvyšovat úroveň.
Definitivní hodnocení ponecháme na každém, kdo výstavu navštíví.
Václav Špáňa

KAMARÁDI
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Den Země Kamarádů
Letošní oslava Dne Země se konala u Kamarádů v sobotu 19. dubna 2008. Byla pojata netradičně, místo uklízení odpadků na
černých skládkách v okolí Stochova, jsme připravili fotografickou a výtvarnou soutěž, která vyvrcholila vernisáží výstavy
v klubovně a naučnou stezku Stochovem. Stezka byla kvůli špatnému počasí přesunuta pouze do prostoru náměstí, ale i tak
se děti, které se zúčastnily, mohly dozvědět spoustu nových věcí z oblasti ekologie a životního prostředí. Po absolvování stezky
byla pro děti připravena spousta cen, které si mohly nakoupit za získané body.
Samotná vernisáž potom proběhla po návratu posledního „závodníka“. Otevíralo ji vystoupení dětského sboru Rosička,
které nás všechny pozitivně naladilo na nadcházející vyhlášení výsledků. Všem vítězům naší soutěže ještě jednou gratulujeme
a zveme ty z Vás, kteří se výstavy nestihli zúčastnit, k našim nástěnkám u klubovny, kde budou soutěžní práce ještě nějaký čas
vystavené. Samotná vernisáž byla doplněná několika prezentacemi ekologického charakteru, které sklidily úspěch. Součástí
oslavy byl i den otevřených dveří, kde se návštěvníci mohli na vlastní oči přesvědčit, že rekonstrukce našich prostor stále probíhá a že se snažíme, aby naše klubovna vyhovovala nárokům všech kroužků, které v ní v současné době probíhají. Děkujeme
hlavním sponzorům této akce, kterými byly město Stochov a Potraviny Alena Uhlířová a těšíme se na další oslavu tohoto svátku
naší modré planety.
Věra Fraitagová

Luna hraje pro Kamarády
Kamarádi a divadlo Luna si Vás dovolují pozvat na divadelní představení „Ach, ta něha našich dam!“, které se uskuteční
v sobotu 10. května od 19 hod. Toto představení hraje Luna jako benefici a výtěžek bude věnován Kamarádům.
Luna s tímto představením vyhrála přehlídku amatérských divadel Wintrův Rakovník a postoupila na národní přehlídku Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč.
„Ach, ta něha našich dam!“ je černá komedie o vztahu žen k mužům. Je to opravdu velmi vydařené představení, které určitě
stojí za to vidět vícekrát. Na představení je znát, že už ho herečky hrají poněkolikáté a své role si opravdu užívají ☺.

Přijďte se dobře pobavit a podpořit Kamarády.
Kamarádi děkují členům divadla Luna za jejich podporu a přejí hodně štěstí v Děčíně.
Máme nové stránky
V posledních dnech se nám podařilo zprovoznit nové webové stránky. Opět si můžete prohlížet
fotografie z akcí Kamarádů. Můžete se podívat na vizitky vedoucích a nebo nám napsat vzkaz do
návštěvní knihy. Stránky stále zdokonalujeme. Věřím, že na stránkách najdete všechno, co o Kamarádech chcete vědět ☺
Takže si do „oblíbených“ nezapomeňte uložit www.kamaradistochov.cz.
Pokud máte nějaké dotazy nebo nám chcete jen napsat, tak můžete na kamaradi.
stochov@seznam.cz.
Sylva Filipová

Atraktivní stavební pozemky na RD v Buštěhradě „U Kapličky“
2

● 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

TRUHLÁŘSTVÍ
Výroba nábytku: dveře, kuchyně apod.

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

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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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

SEZNÁMENÍ

V měsíci březnu obdržela starostka města
Ing. Stanislava Fišerová žádost občanského sdružení
Diakonie Broumov o uspořádání humanitární sbírky.
Již úvod dopisu napovídal, o co půjde: „Obracíme se
na Vás s prosbou o uspořádání sbírky ošacení
ve Vašem městě. Jsme humanitární nezisková organizace poskytující materiální pomoc všem potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí.“
Požádali jsme
jednatele Českého červeného
kříže
pana
Luďka Rouse
o
komentář
k této humanitární akci:

Vážení čtenáři.
květnovým číslem počínaje rozšiřujeme společenskou rubriku o „SEZNÁMENÍ“.
Příspěvky zasílejte na adresu Redakce NMS,
P. O. Box 76, STOCHOV 273 03.V příspěvku
uveďte text inzerátu. Osobní data jako telefon a
adresu uveďte zvlášť (kontakty pro vyúčtování). Pokud mají být výslovně uveřejněny
v inzerátu, napište je také do jeho textu. Cena
za 1 slovo 2 Kč. Inzerát dostane číslo, na které
odpoví případný zájemce.
Ofrankované nabídky zasílejte poštou na uvedenou adresu a obálku označte v levém rohu
dole číslem a značkou inzerátu, na který odpovídáte (např.“Hodný“ 2008001). Neotevřenou
obálku s nabídkou si vyzvednete v INFO středisku (přízemí MÚ). Tak bude maximálně zachováno Vaše soukromí.
Za obsah nabídek redakce neodpovídá.

„Tajemník MÚ,
pan Roman Klusák,
se obrátil na Český
červený kříž ve
Stochově, shodou
okolností v den konání výborové schůze s tím, aby naše organizace tuto sbírku realizovala. Usnesení výborové schůze stanovilo termín 21.a 22. dubna
2008 a navrhlo požádat o těsnou spolupráci MÚ, který by vše
zaštítil. Z různých doporučení vyplývalo, abychom se zaměřili na
letní i zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky a všechny druhy
přikrývek. Potom již vše dostalo rychlý spád.
Na základě dohody s vedoucím kulturního zařízení Tomášem
Barochem bylo navrženo, aby se sbírka uspořádala v minigalerii.
Následně na MÚ byly zhotoveny vkusné letáčky a zajištěno jejich
doručení do každé domácnosti. Požádali jsme o spolupráci Technické služby. Byly přivezeny tři velké nádoby, protože jsme předpokládali, že se nám sejdou i věci, které nebudou pro tuto sbírku
vhodné. Navíc se nám sešly ještě některé pozůstatky
z humanitárních akcí z Kladna. Odezva na letáčky byla značná.
Pan Baroch, jako ostatně mnohokrát předtím, nám vyšel všemožně vstříc. Do místnosti byly dány stoly, pan Klusák zajistil na ukládání darů igelitové pytle. Dnes je k odvozu připraveno asi 35 pytlů
různých textilií, které jsou pro tento účel vhodné.
Chtěl bych jménem celého výboru ČČK Stochov poděkovat zejména naší předsedkyni pani Bradáčové, dále paní Valentové,
Aubrechtové, Matějovské, Hromadové, Režné, Janouškové, Fílové
a Herinkové. V neposlední řadě patří náš dík starostce města
Ing. Fišerové, tajemníkovi MÚ Romanu Klusákovi, vedoucímu
Kulturního zařízení Stochov panu Barochovi, pracovníkům
Technických služeb s.r.o. Stochov a všem, kteří se jakoukoliv
pomocí na této humanitární sbírce podíleli. Děkujeme však
zejména stochovské veřejnosti za zcela mimořádné pochopení
celého záměru, který tato sbírka sledovala. Použitelných věcí bylo
skutečně hodně.
Ještě bych chtěl vzkázat obyvatelům našeho města, že během
Mistrovství ČR v MAŽORETKOVÉM SPORTU budeme mít
ve sportovní hale stánek s dětskou obuví za výhodné ceny.
(Za rozhovor děkuje HoJ)

I NZERÁT K UVEŘEJNĚNÍ
H LEDÁM VÁŽNÉ SEZNÁMENÍ – 5 4 LET,
VÝŠKA 1 85 CM. P RÁCI MÁM, NEKUŘÁK,
ALK OHOL PŘÍLEŽIT OSTNĚ.
Z N.: „H ODNÝ“ - 20080 01

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MÚ Stochov a České správě sociálního zabezpečení v Kladně za blahopřání, květiny a dárek k mým
100. narozeninám.
Josef Tomášek
(Dne 21.4. 2008 bohužel pan Tomášek zemřel). Pozn. red
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Komisi
pro mládež a seniory za blahopřání k mým narozeninám.
Též děkuji za blahopřání přátelům a známým.
Drahoslava Jiravová
Děkuji městskému úřadu a starostce paní Ing. Fišerové
za dárky a gratulaci k mým narozeninám.
Alena Michlová
Děkuji starostce města paní Ing. Stanislavě Fišerové
za blahopřání k mým narozeninám.
Václav Jakš
Paní Květa Pavlíková děkuje paní starostce a MÚ
za blahopřání k 72. narozeninám.
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MOTORISTICKÁ RUBRIKA

Naboural vás nepojištěný?
Jezdit autem nebo jakýmkoli jiným motorovým
vozidlem, které nemá uzavřeno povinné ručení,
se může pořádně nevyplatit. Mluvili jsme mimo
jiné i případu, kdy rodina sice ušetřila 300 korun, ale protože nezletilý mladík přerazil svému
kamarádovi při nehodě na Pionýru páteř, zaplatí
přes dvacet miliónů korun. A přiznejme si, že
především na venkově takové dovádění není
neobvyklé. Tohle ale bohužel skončilo tragicky
a zničilo život hned dvěma rodinám.
Co ale mají dělat ti, které nabourá někdo bez zákonné pojistky?
Informace o nepojištěném viníkovi se dozvíme prakticky už na místě
nehody. Pak je postup jednoduchý.
Pokud máte sjednáno povinné ručení, případně havarijní pojištění
svého vozu, tak škodu hlásíte své pojišťovně, která vstupuje do kontaktu
s Českou kanceláří pojistitelů. Nároky se potom řeší mezi příslušnou
pojišťovnou a ČKP (Česká kancelář pojistitelů - pozn. red.).
Z Garančního fondu jsou nám pak hrazeny nejen škody na zdraví,
což je i v případech, kdy je viník nehody nezjištěn, ale navíc také materiální škody.
Materiální škody se řeší poměrně velmi rychle. Ze zákona bychom měli
provést likvidaci do tří měsíců, ale pokud se jedná o jednoduché případy,
kdy viník nerozporuje svoji vinu a spor se neřeší soudní cestou,
je to otázka několika týdnů.
Už samotná jízda bez uzavřeného povinného ručení se nevyplatí.
Buď se na vás přijde tím, že Česká kancelář pojistitelů pošle vašemu
správnímu úřadu oznámení o tom, že vás nemá v registru pojištěných,
nebo stačí, aby vás přistihla policie a opět vás předala do správního
řízení.
Jestliže jezdíte s nepojištěným vozidlem, nic nespácháte a nezpůsobíte
žádnou škodu, budete vyzván k zaplacení pokuty (až 20 000 Kč) nebo
vám dokonce může být odebrán řidičský průkaz po dobu jednoho roku.
Horší varianta je, když nepojištěný způsobí nehodu. Pak sice poškozený
dostane uhrazeny veškeré škody, ale vyplacené peníze jsou následně po
viníkovi vymáhány v plné výši. A nemusí to být pouze po majiteli nepojištěného vozidla.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV

Číslo 5/2008 bylo vydáno ve Stochově dne 7.5. 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.

Ze zákona existuje takzvaná solidární odpovědnost. Když způsobí nehodu nepojištěné vozidlo,
ČKP má právo vymáhat škodu jak po řidiči, který
nehodu způsobil, tak po majiteli nebo vlastníkovi
nepojištěného auta.
A na závěr jen pro zajímavost. Do Garančního
fondu, z nějž jsou škody vypláceny, přispívají
všechny pojišťovny, a logicky z toho, co jim na
pojistkách zaplatí ti zodpovědní.
Tuto částku jsme počítali pouze pro rok 2007,
kdy jsme vyplatili částku 276 miliónů korun.
To na každého pojištěného řidiče dopadá 50 až 200
korunami v závislosti na kategorii osobního
automobilu.
Na druhou stranu, asi není debat o tom, že jezdit
nepojištěný a případně bourat stojí výrazně víc.
(Připravil HoJ.)

WELLNES
HOTELU ASTRA
Hotel Astra
Srby 184
273 02 Tuchlovice

Bazén s vířivkou
Sauna
Masáže
Restaurace
Vinárna
Tenisový kurt
kurt
Volejbalový kurt

Nově v HOTELU ASTRA:
Pořádání svatebních obřadů a hostin,
zastřešený venkovní altán s ohništěm,
zahrádka pro cyklisty
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HAPPY STOCHOV
ÚČAST HAPPY STOCHOV NA FINÁLE ČR VE FUTSALU 1.3.2008

Dne 1.3.2008 jsme se jako vítězové 1.Ligy středočeského futsalu účastnili finálového turnaje o mistra České republiky
v Kostelci na Hané.
Cesta na Moravu byla zajímavá a dobrodružná. Do Čech dorazil „vichr z hor“ zvaný EMMA a zatímco pustošil hory
a poté i nížiny, my jsme mu celkem úspěšně ujížděli. Přesto nás také dohonil a přejezd přes Vysočinu byl pro řidiče opravdu
zajímavý, protože místy byl déšť tak silný, že stěrače nestíhaly vodu odvádět a my jsme tak jeli vstříc neznámému a doufali
jsme, že vše dobře dopadne. Naštěstí za Brnem se situace výrazně změnila a už v klidu jsme dojeli do místa konání finálového
turnaje, s krátkou zastávkou v Prostějově.
Po krátkém rozkoukání v hale, kterou už jsme znali z jiného turnaje, jsme obhlédli naše potenciální soupeře z druhé skupiny
AFK Bystřice pod Hostýnem a SK BURE Hulín (třetí ve skupině byl RELAX Prostějov – budoucí vítěz). Škoda,
že jsme byli nalosováni k jiným týmům, protože tato skupina byla hratelnější. Našimi soupeři byly dle losu Desperádo
Proboštov a CF Radobýl Litoměřice - loňský šampion a vítěz Ústeckého kraje.

HAPPY STOCHOV - Desperádo Proboštov 1:4 (1:2)
První zápas byl klíčový pro další vývoj ve skupině, protože jedině přes výhru bylo možné počítat s možnou účastí
vyřazovacích bojů druhého dne.
Nezačali jsme špatně, postupně jsme se rozehrávali a poznávali hru soupeře. Byla to bitva ve středu hřiště, když ani jeden tým
nedal prostor tomu druhému na nějaké šance. Přeci jen vyhranější soupeř získával navrch a při jedné z rychlých kombinací nám
vstřelil úvodní gól. Protože se při finálovém turnaji hrálo 2x 20 minut, věděli jsme, že máme ještě dostatek času na hru a postupně jsme se zvedli a začali jsme tlačit soupeře. Při jednom z rychlých brejků musel soupeř faulovat a sudí, pro nás trochu překvapivě, nařídil penaltu v náš prospěch. Tu Martin Samek s přehledem proměnil a začalo se od začátku. Hra byla plná osobních soubojů, což se promítlo i do celkového počtu faulů, kdy se poslední 3 minuty hrály s vyčerpaným limitem (5 faulů na poločas, další
faul=penalta). Ke konci poločasu jsme provedli první chybu, jedna zbrklá rozehrávka a soupeř šel v přečíslení na našeho brankáře, bez možnosti zastavit útok byla naše chyba potrestána 1:2.

SPORT
Druhý poločas měl stejný průběh jako ten první, postupně měl více
ze hry soupeř, možná že se na nás více projevila únava z cesty, jeli jsme
4 hodiny a nebyl dostatečný čas na regeneraci, ale síly na zvrat jsme již
neměli, což dokládá i skutečnost, že jsme se už nedostali pořádně
ke střele. Na konci zápasu jsme obdrželi dva rychlé góly, které tak
uzavřely účet pro nás moc krutě na 1:4.

HAPPY STOCHOV - CF Radobýl Litoměřice 4:5 (0:2)
Náš druhý soupeř CF Radobýl Litoměřice na tomto turnaji obhajoval
loňské vítězství a naše bilance s ním z předchozích ročníků byla velmi
nepříznivá (2x prohra, a to 0:8 a 1:9). Šance na postup se proto jevila těžko uskutečnitelná, přesto jsme o ni chtěli bojovat.
Respekt před soupeřem byl jen v prvních okamžicích zápasu, když
jsme si ale ověřili, že jsou hratelní, přidali jsme na obrátkách postupně
jsme se tlačili na polovinu soupeře a překvapivě často zaměstnávali obranu a brankáře. Fotbalové štěstí ale nebylo tento den na naší straně, což
se nám následně několikrát potvrdilo. Při jedné z příležitostí jsme vytvořili takový tlak, že gól byl doslova ve vzduchu, nastřelili jsme tyč a byli
jsme jasně lepší, soupeř byl ale zkušený a rozkouskováním hry nás vyvedl z tempa a následně nás potrestal za krátkou nepozornost gólem z rohu
a aby toho nebylo málo, při naší rozehrávce nám sebral míč a rychlou
kombinací zvýšil na 0:2, dost kruté po dosavadním průběhu. Naštěstí byl
konec poločasu a my jsme se mohli opět zkoncentrovat. Přestávka nám
přišla vhod a my jsme nabuzeni a vyhecováni vstoupili do 2. poloviny
s ještě větší vervou, neprodat svůj kredit lacino. Hned od prvních vteřin
jsme šli do soupeře, vysunuli jsme pressing a hlavně protrhli střeleckou
smůlu. Dvěma krásnými góly jsme srovnali a opět jsme ovládli hřiště.
Jak jsme již zmínili, štěstí nám nepřálo a v tomto zápase toho bylo jako
za celou sezónu. Nenápadný faul a následný trestný kop nás překonal a
soupeř se ujal vedení 2:3. Zápas se přehoupl do poslední desetiminutovky a drama začalo vrcholit. Individuální průniky našich mladých žihadel
(Matěj Holan, Marcel a Marek Kedroňové) za vydatné podpory našeho
nejlepšího hráče na turnaji, Martina Samka, doslova převrátilo dosavadní
vývoj a krásnými kombinacemi přes celé hřiště otočili vývoj na naši stranu. Dva rychlé góly a najednou jsme vedli 4:3. Hra nabírala na dramatičnosti a poslední 5-minutovka vtáhla svojí atmosférou do hry všechny
včetně diváků. Bohužel jako již několikrát, osud nebyl přikloněn k naší
hvězdě a soupeř nás trestal za chyby, po rohu srovnal na 4:4. Hra se přiostřila a do posledních minut šly oba celky bez možnosti faulování. Možná i tato skutečnost se projevila při posledním zkratu, když jsme si nešťastným odkopem dali vlastní gól, který uzavřel zápas pro nás na krutých 4:5. Závěrečný tlak na tom už nic nezměnil.
Utkání bylo dramatické a mělo velmi vysokou úroveň, která byla
oceněna i přítomnými funkcionáři a diváky, kteří se závěrečným hvizdem
vstoje aplaudovali všem aktérům a hodnotili zápas jako nejhezčí zápas
turnaje.

Celkově HAPPY Stochov obsadil ve finále Mistrovství
ČR ve futsalu 5. místo.
Vítězem se stal Relax Prostějov.
Na závěr chceme poděkovat Městu Stochov, jmenovitě paní starostce
Ing. Stanislavě Fišerové za podporu naší činnosti v sezóně 2007-2008
a za pomoc při zajištění prostředků pro naši cestu na finálový turnaj,
kde jsme, doufáme, že dobře, reprezentovali naše město Stochov.
Za HAPPY se závěrečného turnaje účastnili: Stanislav Obešlo (B),
Jaroslav Samek, Martin Samek, Matěj Holan, Marek Kedroň, Marcel
Kedroň, Jaroslav Melen, Andrej Onofrej, Petr Fencl, Petr Křišťan
a Vojtěch Kedroň jako vedoucí výpravy.
Chyběli: Ladislav Slavíček, Michal Ulman, Dan Rezek a Josef Mašek.
Sepsal Petr Křišťan
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PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA
NEJSTARŠÍ A NEJDELŠÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD
V ČESKÉ REPUBLICE - 13. ZÁŘÍ 2008
Pořadatel závodu, spolek NEUMĚTEL, si vám
dovoluje představit nejstarší a nejdelší závod
v České republice.
Hlavní myšlenka závodu:
Závod Praha – Karlovy Vary – Praha je závod
unikátní svojí bohatou historií a charakteristikou,
závod je pořádán od roku 1921 a s drobnými přestávkami se letos chystá jeho 63. ročník, je dlouhý
262 km a dnes je již zapsán v kalendáři mezinárodní
cyklistické organizace UCI. Tým organizátorů spolku Neumětel pořádá tento závod již po třetí a snaží
se při jeho organizaci pokračovat v tradici závodu,
upozornit na potřebu zvýšené ohleduplnosti řidičů
k jízdě cyklistů na silnicích a podpořit sportovní
myšlenku v této uspěchané době.
Minulý 62. ročník se zdařil díky kvalitní účasti
závodníků jak z domácí cyklistické scény, tak i ze
zahraničí a velké díky patří našim partnerům, bez
kterých by závod nemohl být uskutečněn. Pomocnou ruku nám v minulých ročnících podaly obce,
města a kraje, které závod protíná, Policie ČR, záštitu nad závodem převzal pražský primátor Pavel
Bém, hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel a primátorka města Karlových Varů JUDr.
Veronika Vlková.
Věříme, že i letošní 63. ročník bude neobvyklou
podívanou a zážitkem a že se nám podaří zase o nějaký ten krůček přiblížit cyklistický sport, sportovní
myšlenku široké veřejnosti a pomoci v boji za zvýšení bezpečnosti jízdy cyklistů na silnicích. Přijďte
se podívat i VY!
Pořadatel: NEUMĚTEL, Grafická 22, 150 00 Praha 5
Termín: sobota 13.září 2008, start 9,00 hodin
Sekretariát: Grafická 22, 150 00 Praha 5,
Praha: Magdaléna Sklenářová, Karlovy Vary: Michal
Prokop, info@cyklovary.cz, www.cyklovary.cz

Trať závodu:
Slavnostní start Praha – Hradčanské náměstí,
Ostrý start Hostivice, Jeneč, Unhošť, Kyšice, Valdek,
Velká Dobrá, Doksy, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice,
Slovanka, Nové Strašecí, Mšecké Žehrovice, Mšec,
Řevničov, Krušovice, Krupá, Hořesedly, Hořovičky, Petrohrad, Lubenec, Libkovice,Bošov PRÉMIE–LIMIT 93
km, Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží, Drahomířino nábřeží, Divadelní náměstí PRÉMIE 126 km, Na Vyhlídce,
Pražská, Panorámka PRÉMIE–LIMIT 132 km, BUFET
Lubenec, Petrohrad, Hořovičky, Hořesedly, Krupá,
Krušovice PRÉMIE–LIMIT 201 km, BUFET Řevničov,
Mšec, Mšecké Žehrovice, Nové Strašecí, Slovanka, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá,
Valdek, Kyšice, Unhošť, Červený Újezd, Chrášťany,
Zličín, Praha LIMIT 251 km,
Hradčanské náměstí CÍL 262 km.
Vítězové obnovených ročníků:
61. ročník: Matija Kvasina,
62. ročník Stanislav
Kozubek.

Těšíme se na Vás na trati závodu Praha – Karlovy
Vary – Praha.
Přijďte povzbudit závodníky - spolek NEUMĚTEL.

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD
JEDE KRÁL!
Nejslavnější český
panovník, Karel IV.,
z Boží milosti císař
římský a král český,
se na počátku června
tohoto roku opět vrátí
na svůj legendární
hrad.
V pátek 6. června
dopoledne vyjede císař
Karel z Pražského hradu přes Staré Město
pražské, Smíchov, Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň,
aby po dvoudenní pouti večer v sobotu 7.
června uložil korunovační klenoty Svaté
říše římské, které nechal před několika týdny ukazovat poutníkům ze všech koutů Evropy v kapli
Božího těla na Dobytčím trhu v Novém Městě pražském, zpět do bezpečí hradu Karlštejna. Karel IV. se svým nejbližším dvorem a vzácnými hosty vstoupí do Velké věže Karlštejna a na oltář kaple Svatého Kříže a pod ochranu
světců, jejichž podobizny zdobí skvostný interiér svatostánku, uloží nejvzácnější symboly Svaté říše římské – říšskou císařskou korunu, kopí sv. Longina
a říšské jablko.
Císař Karel s chotí Eliškou, dvořanstvem a vzácnými hosty z Porýní-Falce,
Opolského vojvodství, Burgundska a Bratislavského kraje bude provázet
vzácný poklad přes pražská historická města i středočeské obce. Všude, kudy
bude Královský průvod projíždět, bude přivítán purkrabími, rychtářem a
představiteli města. Pro lid prostý i urozený bude v každém místě zastavení
Královského průvodu připraven bohatý program - historické veselice, ukázky
středověkých tanců a řemesel i s ochutnávkami staročeských jídel, rytířské
souboje a v závěru cesty pod hradem Karlštejn i velký turnaj císařových rytířů.
Neobvyklá historická slavnost se letos uskuteční podruhé, stejně jako vloni
symbolicky otevře hlavní turistickou sezonu ve Středočeském kraji i v Praze.
Cesta historickým jádrem hlavního města a pak půvabným údolím řeky Berounky se může stát také vítaným zpestřením víkendového programu každého
ze zájemců – sami se můžete připojit jak k historickému průvodu, tak k jeho
doprovodným slavnostem.
Více se o průvodu dozvíte na stránkách www.kralovskypruvod.cz.

Královský průvod z Prahy na Karlštejn aneb cesta Karla IV.
s korunovačními klenoty 6. a 7. června 2008

Pátek 6.6.2008
10.00 Pražský hrad - 11.00 Staroměstské náměstí
16.00 Radotín - 17.30 Černošice - 19.30 Dobřichovice
20.00 Dobřichovice - koncert Hradišťan
22.00 Dobřichovice – zámek – divadelní představení „Noc na Karlštejně“

Sobota 7.6.2008
10.00 Dobřichovice - 11.00 Lety - 12.00 Řevnice
14.30 Hlásná Třebaň - 15.30 Karlštejn (louka u mostu)
17.30 - uložení klenotů do kaple sv. Kříže
20.00 Karlštejn - koncert Miro Žbirka, Gulo Čar - louka u mostu

SPORT
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ZÁPASNÍCI
OPĚT BODOVALI
V březnu uspořádala Lokomotiva Plzeň Mezinárodní turnaj mládeže a seniorů v zápase
řecko-římském a volném stylu. Nevedli jsme
si vůbec špatně.
V přípravce do 28 kg vyhrál Dominik Altera,
ve váze do 40 kg skončila Jana Morávková
na 2. místě. Ve spojené kategorii kadetů a juniorů skončil ve váze do 69 kg Michal Porebski
na 4. místě a jeho kolega v téže váze Tomáš
Trejbal na 6. místě.
V kategorii kadetky a juniorky skončila
ve váze do 46 kg Michaela Pátková na 2. místě.
V seniorech ve váze do 96 kg byl Martin
Stöber na 2. místě a Pavel Krejča v téže váze
na 4. místě. V družstvech se umístil Sokol
Stochov-Honice na pěkném 6. místě z patnácti
oddílů.
Další akcí bylo Mistrovství České republiky
ve volném stylu kadetů a seniorů pořádaném
Sokolem Vítkovice 29. - 30. března. Přestože
jsme nedosáhli na žádnou medaili jako vloni,
nebylo to tak špatné. V kategorii kadetů
ve váze do 69 kg skončil Michal Porebski
na 5. místě a ve váze do 76 kg skončil Tomáš
Trejbal na 6. místě. V seniorech ve váze do 96
kg se Pavel Krejča umístil na 5. místě a Martin
Stöber v téže váze na 6. místě. Na mistrovství
republiky to jsou dobré výsledky.
Hned 5. dubna jsme se zúčastnili Memoriálu
mládeže Jiřího Loukoty, který pořádal Sokol
Plzeň. Opět jsme odvezli medaile. V přípravce
do 20 kg měl Vojta Krejča zlatou. Do 30 kg
Ján Kormoňák také zlatou. Do 15 kg uhrál
Mirek Záhumenský 3. místo a Ondra Petržílka
v téže váze skončil na 4. místě. V mladších žácích skončil do 62 kg Tomáš krejčí na 2. místě.
Ve starších žácích ve váze do 66 kg Jaroslav
Bugr na 6. místě.
To je zatím vše, na další akce se připravujeme a budu Vás informovat. Znovu připomínám, že nabíráme chlapce a děvčata od 8 let.
Trénujeme v sokolovně Sokolu StochovHonice pod vedením zkušených trenérů a mistrů republiky, každé pondělí a čtvrtek od 17-19
hodin. Členské příspěvky pouhých 150 Kč měsíčně. Těšíme se na další zájemce o tento sport.
12. dubna se konala výroční schůze, kde jsme
odměňovali nejlepší borce za rok 2007.
Jiří Procházka předseda oddílu

REKLAMY - INZERÁTY

VIII. PLES MĚST A

OÁZA KLIDU Stochov
Libuše Choloniewská
Horké lávové
MASÁŽE:
kameny
klasické, reflexreflexrašelinové
ní, lymfatické,
zábaly,
energetické, rerebaňkování
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RYCHLÉ
PŮJČKY BEZ
RUČITELE
DO 48 HODIN

generační
Numerologie

Reiki, výklad karet
KONTAKT:
775 647 800

J. Šípka 486
(vedle ordinace
prakt.lékařů)

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

Romana Obršálová

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO

Sportovní, rekondiční
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

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

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

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

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

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 KVĚTEN 2008

Čtvrtek 1.5.

15. ročník folklórního festivalu
Tuchlovická pouť 2008

Soutěžní přehlídka folklórních souborů
Velký sál DK
od 19,00 hod.

Sobota 10.5.

Ach, ta něha našich dam!

Divadlo Luna Stochov uvádí reprízu úspěšné komedie v režii
L. Fleischmanna. Benefiční představení pro OS Kamarádi
Velký sál DK

od 19,00 hod.

pro všechny, kteří mají rádi prima zábavu.
Hraje skupina YAMAHA, zpívá Hanka Kofroňová
Foyer DK
od 19,00 hod.
Vstupné 50,-

Sobota 17.5.

PRODEJNÍ AKCE
spotřebního zboží

Foyer DK

od 10,00 hod.
-

Středa 7.5.

Středa 28.5.

FOLKROCKOVÉ KŘIŽOVATKY

Sobota 3.5.

Velký sál DK

Vstupné 70,-

TANEČNÍ VEČER

Besídka 2. MŠ Stochov
od 15,00 hod.

Vstupné dobrovolné

Poslechová diskotéka s Ivo Novákem
Foyer DK
od 19,00 hod.
Vstupné 30,-

Čtvrtek 8.5.
Mistrovství ČR
v MAŽORETKOVÉM SPORTU
Sportovní hala Stochov

od 10,00 hod.

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; www.divadloluna.cz

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC KVĚTEN 2008
Pátek 2.května * JÁ , LEGENDA *
Premiéra širokoúhlého sci-fi hororu USA o vědci, který jako jediný na Zemi přežil pandémii. Jediný ...? V hlavní roli Will Smith.
Vstupné: 68 Kč * 101 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pondělí 5.května * OBČAN HAVEL *
Premiéra českého dokum. filmu z prezidentské kuchyně. Významný český dramatik, který nečekaně vstoupil do vysoké politiky.
Vstupné: 60 Kč * 119 min. * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pátek 9.května * MONSTRUM *
Premiéra katastrofického filmu USA je krycím názvem operace
ministerstva obrany USA na ochranu obyvatel Manhattanu.
Vstupné: 62 Kč * 85 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pondělí 12.května *SWEENEY TODD:
ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET*
Premiéra muzikálového thrilleru USA je příběhem nespravedlivě
odsouzeného člověka posedlého pomstou vůči celému světu.
Vstupné: 66 Kč * 117 min. * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pátek 16.května * O RODIČÍCH A DĚTECH *
Premiéra české širokoúhlé komedie brilantně odkrývá dějiny
dvacátého století. V hlavních rolích Josef Somr a David Novotný.
Vstupné: 60 Kč * 110 min. * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Středa 21.května * RAMBO : DO PEKLA A ZP ĚT *
Premiéra širokoúhlého akčního thrilleru USA a SRN je čtvrtým
dílem série o vietnamském veteránovi. V hlavní roli S. Stallone.
Vstupné: 70 Kč * 93 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Pátek 23.května * 3 : 10 VLAK DO YUMY *
Premiéra širokoúhlého westernu USA v drsném příběhu o střetu
dvou mužů stojících na opačných stranách zákona a morálky.
Vstupné: 66 Kč * 117 min. * České titulky * Mládeži přístupno

Úterý 27.května * 10 000 P Ř. N. L. *
Premiéra dobrodružného filmu USA je příběhem mladého
lovce, který objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce –
krásnou dívku.
Vstupné: 66 Kč * 109 min. * České tit. * Mládeži přístupno

Pátek 30.května * JUMPER *
Premiéra širokoúhlého dobrodružného filmu USA je příběhem čtrnáctiletého kluka, který se umí teleportovat,
kamkoliv se mu zachce.
Vstupné: 64 Kč * 88 min. * České tit. * Mládeži přístupno

Připravujeme na červen 2008:
* AŽ NA KREV * * ... A BUDE HŮŘ ! *
* TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA *
*ÚHEL POHLEDU * * HRANICE SMRTI *
* U MĚ DOBRÝ * * KULIČKY *
* NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE*
*BLÁZNOVO ZLATO *

Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
Nedělní dětská představení se nekonají !
Program našeho kina najdete na internetové
adrese: kina.365dni.cz
Informace o kultuře ve Stochově:
www.stochov.cz

