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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Zastupitelstvo města zasedalo

Ve čtvrtek 13. září se sešlo Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání.
Pro lepší informovanost obyvatel města a po dohodě se starostkou města
Ing. Stanislavou Fišerovou, budeme zprávy pro Vás prezentovat formou
rozhovoru. Bude to nejen obsah z jednání zastupitelů, ale někdy i osobní
názor starostky města. Vedení města s upokojením zaznamenalo stále
vzrůstající účast obyvatelů našeho města na těchto zasedáních.
Paní starostko, před zasedáním bylo Vaší, jistě příjemnou, povinností
poděkovat jednomu z našich občanů za reprezentaci. Kdo byl onen borec?
Jednalo se o Jakuba Dvořáka, který se stal mistrem Evropy v leteckých
historických modelech. ZM ocenilo jeho sportovní výkon jak finanční
formou, tak poděkováním za vzornou reprezentaci města. Je to pro Jakuba
velký úspěch. Velmi si vážím také podpory jeho rodiny, bez které by Jakub
svého cíle nedosáhl. Je to skvělý kluk a přeji mu mnoho dalších úspěchů.
V minulém čísle našich novin byl o něm velmi pěkný článek, který doporučuji všem k přečtení.
Prvním bodem programu bylo schválení dvou nových obecně závazných vyhlášek. Jedná se o zajištění čistoty ve městě a o nakládání
s odpady. Jsou tam nějaké významné změny?
Celé znění vyhlášek bude uveřejněno na úřední tabuli a samozřejmě i na
internetu.
Město úspěšně hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Jaký je současný stav financí? Byly přijaty nějaké úpravy rozpočtu?
Jak jste spokojena s prací finančního výboru?
Na první otázku mohu odpovědět, že stav financí je dobrý. Snažili jsme se v prvním pololetí neutrácet a nastřádat si peníze
na větší akce, které nás čekají v příštím roce. Mám na mysli rekonstrukci „Staré školy“, okolí Svatováclavského dubu a kostela,
dobudování kabelové televize (sídliště Stochov), příprava kanalizace Honice a Čelechovice, dokončení komunikací na starém
Stochově apod. Úpravy rozpočtu byly zaměřeny nejvíce na oblast investic. Jedná se o vybudování parkovišť, chodníků apod.
Vzhledem k tomu, že město dobře hospodařilo, je možné udělat ještě další investiční akce. Pokud se týká spolupráce s finančním
výborem, myslím si, že spokojenost je na obou stranách.
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků. O jaké pozemky se obecně jedná?
Jedná se o pozemky, které již někdo užíval a bylo rozhodnuto, že by bylo lépe, tyto pozemky uživatelům odprodat. Mezi
těmito pozemky byl i odprodej zahrádky u hřbitova.
Územní plán pro naše město byl zadán ke zpracování Agrourbanistickému ateliéru z Prahy. Kdo byl pověřen zastupováním
na jednáních, přípravě a tvorbě územního plánu? Kdy předpokládáte, že bude dokončen?
O tom, že je nutné mít schválený územní plán města, snad nikdo nepochybuje. Zastupitelstvo města mě pověřilo zastupováním
města při jednáních. Schválení územního plánu předchází řada jednání a v konečné podobě ho schvaluje právě Zastupitelstvo
města. Aby tato jednání probíhala co nejrychleji a nejefektivněji, inicioval zastupitel p. Fleischmann vznik přípravné komise,
ve které by měly zastoupení všechny politické strany. Tento návrh byl přijat. Podle předběžných informací by mohl být územní
plán města schválen cca do 2 let. První jednání ohledně územního plánu proběhne v první polovině měsíce října.
V bytovém domě, v ulici S.K. Neumanna č.p. 536 jsou prodávány byty. Jaká je úspěšnost jejich prodeje? Prodává byty
přímo město?
První dvě kola prodávalo bytové jednotky město. Poté zadalo město prodej realitní kanceláři a k dnešnímu dni je prodáno
celkem 11 bytových jednotek. V přízemí tohoto domu jsou i dva imobilní byty, které na své zájemce zatím čekají.
Zastupitelstvo schválilo prodej STL plynovodu a přípojek v Čelechovicích za 1,8 milionů korun. Někomu se může zdát tato
částka nízká. Jaká je praxe při prodeji těchto sítí?
Je nutné si uvědomit, že město by nemělo být provozovatelem těchto sítí. Odprodej je podle mého názoru nutný a bylo tak
učiněno ve všech lokalitách města, kde byl plyn instalován.
Na zastupitelstvu byla řešena i otázka výstavby supermarketu ve Stochově…
Otázka supermarketu ve Stochově byla již několikrát řešena v Radě města i v Zastupitelstvu města. Není pravda, že zastupitelé
města nechtějí, aby byl supermarket ve městě vybudován. Tyto informace byly bohužel občanům poskytovány a musela jsem
v mnoha případech občanům rozhodnutí zastupitelstva vysvětlovat. Zastupitelé města pouze nesouhlasí s umístěním supermarketu ve středu města. Město projevilo zájem tento pozemek odkoupit, ale obdrželo od majitelů písemné odmítnutí, na což mají
majitelé plné právo. Územní plán města bude zcela jistě řešit umístění obchodní zóny v katastru města. Konečnou podobu
územního plánu schvaluje zastupitelstvo, ale občané mohou podávat své náměty a připomínky a věřím, že zastupitelé se budou
rozhodovat tak, aby územní plán splňoval požadavky co největšího počtu obyvatel. Že se ale nedá vyhovět všem požadavkům,
je myslím jasné.
Na jednání ZM jste zmiňovala i výstavbu nových autobusových zastávek u firmy arvato services…
Ano, máte pravdu. Jsem ráda, že se nám podařilo dohodnout s firmou vybudování těchto zastávek. Jejich umístění schválilo
i ČSAD. Bude to dobré jak pro pracovníky této firmy (dříve museli vystupovat buď na Slovance, nebo u kostela), tak i pro
občany žijící v této lokalitě. Dosažitelnost této části města autobusem bude mít jistě příznivý vliv i pro tvorbu územního plánu.
Za rozhovor děkuje Jan Houžvic
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ARVATO SERVICES
Pozvánka do arvata

V minulém čísle jsme uveřejnili rozhovor s generálním ředitelem společnosti arvato services, panem Ing. Luborem Lepičem, který
mě záhy po uveřejnění pozval k prohlídce závodu a osobně mě také při hodinové prohlídce provázel. Pojďte se se mnou podívat
do podniku, který u nás před dvěma lety vyrostl téměř přes noc.
Pan Lepič mě očekával ve středu 8. srpna ve své kanceláři přesně o desáté a z jeho výkladu během prohlídky závodu vyjímám
podstatnou část:
„Co se stalo s firmou od doby,
kdy přišla na Stochov?” Ptám se
pana Lepiče hned v úvodu.
„Klíče jsem přebíral 12. září
2005. Jako první jsme zde měli
nastartovat novou zakázku pro
německého zákazníka ze sektoru bankovnictví a ihned nato
přesunout veškerou naši produkci, která byla původně v Novém
Strašecí. V počátcích jsme museli překonat nejeden problém.
Bylo toho mnoho co bylo potřeba předem naplánovat, stěhování i kolaudaci, a jak to bývá, času byl nedostatek. Firma měla
část provozu ještě v Novém
Strašecí, část prostoru jsme
sdíleli v našem provozu
Lettershop v ALP Parku
v Kněževsi. Současně přišla
v září nabídka, o kterou jsme
usilovali téměř 3 roky - opravy
mobilních telefonů. V rámci koncernu bylo rozhodnuto, že tuto
zakázku získá arvato services, Stochov a v prosinci 2005 jsme již rozjížděli testovací provoz.“ vzpomíná Lepič.
Na otázku, jaké jsou plány do budoucna, odpovídá: „V současné době procházíme obdobím příprav výstavby dalších hal. Potřebujeme mít
volné ruce, pokud by přišly další zakázky, abychom mohli ihned stavět. Nejpravděpodobněji by se jednalo o přístavbu alespoň jednoho modulu, což představuje asi 8.000 m2, čímž by se rozšířily produkční a kancelářské plochy. Dalo by nám to značnou expanzní možnost a obyvatelé
Stochova a okolí by získali další možnost zaměstnání. Je pravděpodobné, že současně se stavbou bychom spojili úpravy okolo křížku, protažení chodníku od města až do vjezdu a vybudování zastávek autobusů. O třetí etapě, rozšíření směrem k městu, lze dnes těžko něco předjímat. Je to spíše vzdálenější budoucnost.“
Jsme v hale, která byla velmi rychle postavená, ale je velmi dobře izolovaná. Pro provoz v zimním období jsou zde instalovány zářiče, které
dokáží halu velice příjemně vytopit, i když je to poměrně veliký prostor. Regálový systém má kolem 9.000 paletových míst. „Zajišťujeme zde
logistické služby jako skladování, kompletaci a transportní management pro zákazníky z oblastí bankovnictví, telekomunikací a automobilového průmyslu. V oblasti kompletace karet děláme zakázky pro Ukrajinu, Rumunsko, Francii, Polsko a nyní máme zakázky pro Libyi, Kazachstán
a další, pro nás ne tak obvyklé trhy.“ uvádí Lepič.
Součástí logistického centra je již zmiňovaná opravna mobilních telefonů. Přes elektronickou bránu, kde odevzdáváme všechna elektronická
zařízení, se dostáváme do provozu opravy mobilních telefonů. „Jsou zde zaměstnáni pracovníci zejména z Kladna, Rakovníka, Prahy ale
i vzdálenějšího okolí. Opravárenské centrum, které se rozkládá na ploše 800 m2, je plně klimatizované včetně řízení vlhkosti vzduchu.
V současné době zajišťujeme servis pro 7 zemí Evropy, kde největším zákazníkem je Německo.“ uvádí Lepič.
„Na rampách, kde se nakládají kamiony, je hlučnost minimální. Hlučnost při nakládce, ale i provozu v areálu je dokonce nižší než dělá běžný
provoz na komunikaci do města a rovněž četnost provozu je nesrovnatelně nižší. Kamiony jezdí pouze v pracovní dny, výjimečně někdy
v sobotu dopoledne. Krajská hygienická stanice v Kladně, která byla garantem testování, zde prováděla měření hlučnosti, přičemž dle měření
bylo prokázáno, že se ve všech měřených parametrech pohybujeme pod povolenou normou hluku.
Před halou jsou dvě jezírka. Tímto ekologickým způsobem navracíme dešťovou vodu přírodě. Je to vlastně přepadová nádrž pro vodu ze
všech ploch včetně střechy. Zčásti se vsakuje a navíc je to přirozené zázemí pro některé drobné vodní živočichy. Původním záměrem bylo
používat jezírka též jako požární nádrže, ale vysoké technické požadavky na kvalitu a množství vody, jednoho z nejmodernějších hasících
systémů na světě, který má arvato namontován, nám to neumožnily. Zůstalo tedy především u ekologického aspektu využití jezírek.“ uzavírá
Lepič.
Pohledem z okna, kde se pokládá zámková dlažba, skončila naše prohlídka. Arvato services potřebuje poctivé a svědomité
zaměstnance. Informujte se na personálním oddělení.
Za umožnění prohlídky a odborný komentář děkuje Jan Houžvic
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MĚSTSKÁ POLICIE

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ

Z činnosti městské policie
Nález odcizeného vozidla
Na podkladě oznámení všímavých občanů se podařilo nalézt odcizené osobní
motorové vozidlo, které bylo následně prostřednictvím Policie České republiky
předáno majiteli.
Poškození vstupních dveří
V rámci oznámení občanů bylo zjištěno a následně zdokumentováno poškození vstupních dveří do domu v ulici Hornická.
Postoupení poznatku
Prostřednictvím MěP došlo k předání poznatku občana k provedení dalšího
opatření na Policii České republiky Obvodní oddělení Stochov.
Odstranění vraku
Na základě šetření strážníků byl zjištěn majitel již z části rozebraného vozidla nacházejícího se na území města Stochova v ulici S.K.Neumanna. Majitel
byl kontaktován a vrak odstraněn.
Předání hledané osoby
MěP Stochov byla požádána MěP Nové Strašecí o spolupráci při pátrání
po hledané osobě. Tuto se podařilo vypátrat na území města a následně byla
předána.
Rušení nočního klidu
Hlídka MěP byla přivolána k rušení nočního klidu, ke kterému docházelo na
Stochově, ul. S.K.Neumanna. Následně se na místo rovněž dostavila hlídka
PČR, která byla vyrozuměna jiným občanem. Celá věc byla vyřešena na místě.
Nález vozidla v obci Kačice
V obci Kačice bylo nalezeno motorové vozidlo, které bylo v přední části
poškozené a nebylo opatřeno registračními značkami. Vzhledem k tomu bylo
vyrozuměno obvodní oddělení Policie České republiky a následně zjištěn majitel a vozidlo odstraněno.
Pořádek u herny v ul. Hornická
Na podkladě stížností občanů na nadměrný hluk byla prováděna zvýšená kontrola herny v ul Hornická. Během těchto kontrol se však nepodařilo zjistit nadměrnou hlučnost popř. jiné přestupkové jednání.
D. Drvota - vedoucí MP Stochov

Děkuji městskému úřadu a paní starostce
Ing. S. Fišerové za blahopřání a dárky k mým
narozeninám.
Bohumila Valterová
Děkuji městskému úřadu a paní starostce
Ing. S. Fišerové za dárek a milé blahopřání
k mému životnímu jubileu. Zároveň děkuji za
milé blahopřání Svazu tělesně postižených,
Tělovýchovné jednotě Sokol, ČSŽ a všem přátelům a známým.
Alena Míšková
Srdečně děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
a TJ Sokol Stochov Honice za blahopřání
a dárky k mým narozeninám.
František Široký, Stochov - Slovanka
Vážená starostko paní Fišerová, děkuji za
blahopřání Vám i Městskému úřadu Stochov
k mým narozeninám. Velice mě potěšilo, že
jste si na mě vzpomněli.
Díky vám všem, Milada Šnoblová
Děkujeme celému městskému úřadu, všem
známým, přátelům a sousedům za projevenou
soustrast a květinové dary nad úmrtím milého
manžela, tatínka a dědečka pana Aloise Vališe.
Děkuje Světla Vališová s celou rodinou
Děkuji Vám srdečně za přání k mým narozeninám a za dárek. Tímto též děkuji za přání
a dárek od Svazu tělesně postižených. Hodně
úspěchů ve vaší práci.
Julie Kutzendorferová s rodinou

JAK BYDLET SE PSEM
Blíží se Vánoce a s nimi i problém, co pod stromeček. Zejména dětem chceme koupit to nejlepší. Těžko najdete dítě, které by jako dárek
nechtělo štěňátko. Protože později zůstane starost o psa většinou na dospělých, měli bychom být velmi obezřetní. Co všechno bychom měli
zvážit, než se k tomu odhodláme, jsme se zeptali lidí, kteří mají s těmito domácími mazlíčky velké zkušenost.
Kdo má dost volného času, nemusí se obávat pořídit si velkého psa. Sáhnout můžete po německém ohaři, zlatém retrívrovi či některém
druhu dogy. Pro ty, kdo času tolik nemají, jsou naopak vhodní menší psi, jako je mops, maltézák nebo jorkšír. Dále je třeba přemýšlet, jak často chodíte do práce. Jestliže chcete chodit na cvičiště, bude vhodný pitbul nebo německý ovčák. Ale s „pekiňákem“ cvičit nemusíte.
Je libo líného psa? Při výběru psa se proto nenechte ovlivnit módními trendy. Důležitější je, jaký má dané plemeno temperament - zda jsou
to psi spíš líní, anebo aktivní, jestli je třeba s nimi chodit na cvičiště a zda se cvičí snadno, či obtížně.
Podle aktivity lze psy rozdělit do tří skupin. K těm, kterým musíte věnovat nejvíc času, patří všechna lovecká plemena, třeba maďarský ohař
nebo německý ovčák. Druhý jmenovaný však může bez větších problémů spadat i do střední kategorie - mezi psy, které stačí třikrát denně krátce vyvenčit a o víkendu je občas vzít na delší vycházku nebo na výlet. Podobně jako boxeři, kokršpanělé, labradoři nebo retrívři. Spíš do střední kategorie patří také jezevčíci, ale ti už vyžadují trochu víc energie. Když nejsou vyběhaní, většina jich má sklony zlobit. Nejméně aktivní
skupinou jsou takzvaní gaučoví psíci, kterým nevadí válet se celé dny v bytě a delší pobyt venku jim moc nesvědčí. Tedy například pekingský
palácový psík, jorkšír, pražský krysařík nebo čínský naháč.
K dalším povahovým rysům, které se dají dopředu odhadnout a mohou zajímat hlavně aktivní jedince, je ovladatelnost a cvičitelnost. Pokud
si bude někdo pořizovat prvního psa a nemá s výchovou psů nebo cvičením žádné zkušenosti, vhodná jsou ovčácká plemena, například australský ovčák nebo sheltie. Jsou ochotní cvičit a baví je to. Jiným odhadnutelným rysem je snášenlivost s ostatními psy. Třeba takzvaná bojová
plemena se většinou snesou s lidmi, ale horší je to s jinými psy.
Povahu spíše odhadnete u čistokrevných jedinců. Ale můžete třeba narazit na labradora, který vyžaduje třicetikilometrové procházky.
O křížencích se naopak říká, že bývají více odolní proti nemocem a jsou mnohdy velmi chytří.
Čistokrevného psa z útulku raději ne.Štěně může být drahé, zatímco pes z útulku je zdarma. Štěně lze vychovat, dospělý pes je riskantní. Může
být dobře vychovaný a z vděčnosti věrný. Ale může mít zlozvyky, stejně jako různá traumata ze špatného zacházení. Staršího psa, který není
zvyklý, nejspíš nenaučíte, aby dokázal být sám doma. Pokud se rozhodnete pro útulek, můžete si pomoci tím, že si vybraného psa budete nejprve brát jen na procházky. „Doporučuje se vybírat křížence. Ten byl pravděpodobně potomkem nechtěného spojení, zatímco čistokrevného psa
někdo přivedl na svět záměrně a pak se ho zbavil. Zřejmě s ním byly problémy, takže vzít si ho, může být riziko. O něco menší roli při výběru
psa hraje pohlaví. Rozdíl je v tom, že fena dvakrát ročně hárá. Samec na rozdíl od feny značkuje rohy a bývá dominantnější. Je od přírody
ochráncem celé rodiny, zatímco fenky se upínají na vůdce smečky.Nejoblíbenější plemena: Německý ovčák, jezevčík, jorkšírský teriér, labradorský retrívr, zlatý retrívr.
(Zdroj internet – ČMKU, připravil Jan Houžvic)
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SCHOLA V SÁRSKU

Přichází podzim se vším, co k němu patří, ale já si dovolím
vrátit se na chvíli do slunného srpna a krátce zavzpomínat
na návštěvu pěveckého sboru Schola Nové Strašecí
v partnerském městě Saarwellingenu. Jací hosté s námi vystupovali? Pan Václav Špáňa s akordeonem a Karolína Ronovská
s flétnou. Přijeli jsme tam 15. srpna odpoledne a hned jsme šli
„na plac“. V centru města je totiž dvorek s jevištěm, kde se asi
často hraje a zpívá napříč žánry. Před námi vystupoval sbor
místních zpěváků ve středním věku. Nezmiňuji to náhodou –
byli jsme překvapeni, že v Saarwellingenu je plno klubů a spolků a snad každý občan je někde zapojen. Pak jsme zpívali my.
Přijali nás velmi vřele, došlo na předání dárečků a příjemná
nálada panovala na obou stranách. Potom jsme se šli ubytovat
do hotelu Maurer, zpocení a unavení z cesty, abychom nabrali
síly na velmi pestrý program příštích dnů. Patřila mezi ně například návštěva nedalekého Saarlouis (to slovo vypadá až francouzsky, však jsme nedaleko francouzských hranic). A co mě
jako sbormistryni velmi potěšilo, scholistky se nahrnuly
do místního kostela a zazpívaly si tam. Odpoledne nás čekala velmi příjemná návštěva v místním domově důchodců, který vypadal spíš jako penzion s barem a spoustou možností vyžití pro
jeho hosty. Především „Muziky, muziky“ a „Tancuj, tancuj,
vykrúcaj“ se tu dočkalo velkého uznání! Došlo i na pohoštění
a posezení na terase, kdo uměl trochu německy, živě konverzoval. Tytéž písničky jsme pak zazpívali i u recepce hotelu na
rozloučenou s jeho majiteli a se Sigrid, která se nám celou dobu
obětavě věnovala a všude nás doprovázela. Bohužel se nám
nepovedlo zastihnout pana starostu Phillipiho (byl mimo
Německo), rádi bychom si poslechli, jak hraje na saxofon.
V Saarwellingenu totiž právě probíhalo víkendové setkání jazzmanů. I oni tu mají svůj klub, do kterého nás pozvali ve čtvrtek
na oběd. Večer jsme si je byli poslechnout i na už zmíněném
dvorku. V pátek nás čekal velký dopolední výlet do Trieru
(neboli Trevíru), velký nejen vzdáleností, ale i množstvím
kulturních památek hodných pozornosti (od pozůstatků římských lázní po překrásný biskupský kostel zvaný „dóm“). Věřte
mi nebo ne, ale v některých ulicích a uličkách jsem si chvílemi
připadala jako v centru naší krásné Prahy. Páteční odpoledne
patřilo Saarbrückenu. Slavilo se tu ve velkém 50. výročí připojení Sárska k Německu. Asi největší třídu zaplnilo několik jevišť a stanů s výstavami na různá témata (podobně jako když
se u nás koná regionální výstava). V jednom z nich jsme i zpívali. V sobotu 18. srpna nás čekalo loučení a po snídani jsme
vyrazili domů, kam jsme šťastně dorazili navečer. S panem řidičem Christelem byla báječná cesta a co se počasí týká, lepší jsme
si ani objednat nemohli. Chtěla bych moc poděkovat Městu Stochov za umožnění této návštěvy. A jen tak na okraj – 15. srpen
je svátek Nanebevzetí Panny Marie a každá sobota (v tomto případě 18. 8.) je připomenutím její památky. Takže jsme byli
opravdu v nejlepších rukách. Za všechny scholisty děkuje Kamila Barochová.

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 10/2007 bylo vydáno ve Stochově dne 8.10. 2007.
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.
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KAMARÁDI
Pohádkový les

V sobotu 8. září se konal již čtvrtý Pohádkový les. Počasí si s námi tentokrát pořádně zahrávalo. Celý týden před akcí bylo neobvykle
chladno a vytrvale pršelo. Ve hře bylo i zrušení celé akce. Ale nemohli jsme zklamat děti, které se na svou akci moc těšily. Protože Konopas
byl pořádně promáčený, nakonec jsme celý pochod přesunuli do našeho města. Dalo by se říct, že Stochov se pro toto dopoledne stal Pohádkovým městem.
V devět ráno už na startu čekalo několik desítek dětí se svými rodiči. Nakonec se na startu zapsalo více než tři sta lidí. K naší velké radosti
si na Pohádkový les našlo cestu i mnoho lidí z blízkého i vzdáleného okolí Stochova.
Na startu všechny účastníky pochodu přivítala hudba z pohádek, kterou nám zajistil pan Tomáš Baroch. Děti za pomoci rodičů vyplnily
dopravní kvíz a pak už mohly pokračovat k prvnímu stanovišti. Stanovišť s různými soutěžemi a hrami bylo připraveno celkem třináct. Kromě
šašků či trpaslíků mohli děti potkat i čarodějnice, Bořka stavitele, Mořskou paní, děda Vševěda, loupežníky, troly a elfy, Princeznu s Drakem,
Ohniváče, Králíky z klobouku, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého a v cíli na všechny čekali Šneci ze Šnekova.
Věřím, že celá akce se dětem i jejich rodičům líbila a že si příští rok opět najdou cestu do Pohádkového lesa. Budeme jen věřit, že počasí
nám bude příští rok více přát.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, bez jejichž obětavé pomoci by Pohádkový les nemohl existovat. Jsou to všechny pohádkové bytosti,
švadlenky, které nám pomohly se zhotovením kostýmů, babičky a dědečkové, kteří nám hlídali děti, pracovníkům Bikers Baru, panu Tomáši
Barochovi a Marušce Benešové z DK Stochov, sponzorům panu Konopkovi z Nestlé a firmě Family Frost a v neposlední řadě zastupitelům
našeho města, kteří nám poskytli velkorysý finanční příspěvek. Naše sdružení podporuje i Středočeský kraj.
Všem z celého srdce děkuji a těším se další spolupráci a na shledání na dalších akcích, které Kamarádi připravují.

Slavnostní otevření nové klubovny
Kamarádi přes léto nezaháleli a připravili pro stochovské děti a ostatní občany novou rozšířenou klubovnu. Podařilo se nám získat do pronájmu bývalé prostory zastavárny, které těšně sousedili s naší starou klubovnou, a tak jsme ji rozšířili. Protože práce je téměř hotová, rádi
bychom se s Vámi podělili o radost a dovolujeme si Vás pozvat na Slavnostní otevření nové klubovny, které proběhne v sobotu 6. října
od 14 hod. za účasti starostky p. Ing. Fišerové. Od 14.30 do 17 hod. pak bude program pokračovat Dětskou hernou. Po celou dobu bude
klubovna otevřená a volně přístupná všem návštěvníkům. Přijďte se podívat do prostor, ve kterých se schází Vaše děti, kam chodí maminky
do Mateřského centra, kde vznikají krásné výrobky, které můžete obdivovat na Velikonočních výstavách Kamarádů.

Výtvarný a keramický kroužek
Od 17. září je otevřen nový Výtvarný a keramický kroužek. Koná se jednou za 14 dní vždy v pondělí od 14 do 16 hod. Přihlášení do kroužku je možné kdykoliv během roku. Bližší informace Vám podá vedoucí kroužku V. Pochmanová v den konání v klubovně nebo na tel.
732309571 nebo na e-mailu v.pochmanova@seznam.cz.

Vyrábějte Betlémy
I když léto sotva skončilo, už začínáme pracovat na akcích, které se budou konat až v čase Adventu. I letos bychom pro Vás rádi uspořádali
Výstavu betlémů. A k tomu potřebujeme Vaši pomoc. Aby se výstava mohla uskutečnit, musíme mít soutěžící. Vyzývám Vás proto k výrobě
Betlémů.
Věřím, že letos se sejde co nejvíc rodinných Betlémů. Z vlastní zkušenosti musím říct, že podobná práce, kdy děti a rodiče spolupracují,
přinese hodně legrace a nových zážitků. Tak do práce! Už se těším, co do soutěže přinesete. A pamatujte, není důležité zvítězit, ale užít si okamžiků, které stráví rodina společně.

Kamarádi hledají vedoucí
Kamarádi by mezi sebou rádi přivítali chlapce či dívku starší 18 let, které baví práce s dětmi a kteří by se k nám chtěli přidat. Vhodné
např. pro studenta pedagogické školy. Vítáni jsou také všichni, kdo chtějí přidat ruku k dílu svou pomocí na různých akcích Kamarádů
(např. Pohádkový les, Živý Betlém, Masopust apod.)
Aktuální informace a fotografie z našich akcí naleznete na www.kamaradistochov.cz. Vaše dotazy, připomínky a náměty uvítáme
na kamaradi.stochov@seznam.cz.
Za sdružení Kamarádi Sylva Filipová
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KLADNO, o.s.

Kdo jsme? „Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník
dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává
finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.“
Dobrovolnické centrum Kladno bylo založeno 23.7. 2002 jako občanské sdružení. Smyslem založení dobrovolnické organizace na Kladensku bylo navázat na rozvoj dobrovolnictví v ČR a zajišťovat dobrovolnické služby především v kladenském regionu. V našem zařízení
poskutujeme služby založené na dobrovolné činnosti a služby sociálního charakteru.
Historie Dobrovolnického centra v Kladně: V roce 2003 se rozběhl první program „Senior“ v Domově důchodců Kladno, dále program
„Dobrovolníci v nemocničních zařízeních“ - Dětský domov Kladno, Stochov a Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno. Dalším programem
je „Vyjádři se“, který podporoval tvořivé činnosti dobrovolníků (Tvořivé dílny) a program „Agility“, který je podporou volnočasových aktivit
dětí a mládeže ("Integrovaný tábor se psy").
V roce 2004 se úspěšně rozvíjí program Senior, kde se v Domově důchodců v Kladně konají v rámci programu „Vyjádři se“ individuální
i skupinové aktivity dobrovolníků. Pokračuje program Dobrovolníci v nemocničních zařízeních. V Geriatrickém a rehabilitačním centru byly
zavedeny pravidelné týmové schůzky "Úterky pod hruškou", neboli "Hrušterý". Novým projektem se stala „Otevřená hodina“, která je realizována na podnět Magistrátu Města Kladna. Jedná se o doučování dětí na Magistrátu města Kladna. Začíná se připravovat projekt „Nemocníci“ dobrovolníci v nemocnici Kladno.
V roce 2005 běží program Senior, Dobrovolníci v nemocničních zařízeních a Vyjádři se. Nově vznikl program „Pes kamarád“ (canisterapie
v Domově důchodců, GaRCu, Nemocnici a ve Speciální škole Korálek) a Mezinárodní aktivity.
V roce 2006 získalo Dobrovolnické centrum dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program „Praxí k odbornosti“, který
je zároveň spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Účelem projektu je vytvoření uceleného systému metodiky odborné praxe studentů škol v regionu Kladno a jeho replikace do dalších regionů Středočeského kraje, popřípadě do přilehlých krajů. Cíl projektu bude konkrétně naplněn poskytováním odborné praxe studentům středních škol. Od října roku 2006 se nově zaběhl projekt Pes
Kamarád i v Dětském domově na Kladně a Stochově.
V roce 2007 pokračují všechny programy a je připravován nový, který
nese název „PětP“. Ten je věnovaný dětem od 8 do 15 let, které
pocházejí ze sociálně, ekonomicky či jinak znevýhodněného prostředí.
Jak se stát dobrovolníkem? „Není potřeba mít mnoho volného času.
Není potřeba mít strach. Je jen potřeba chtít pomoci Někomu. Někomu, kdo
se nemá tak dobře jako já, komu je smutno a nemá si s kým povídat o pletení, autech, Někomu, kdo má zdravotní postižení a cítí se být odstrkovaný,
Někomu, kdo neumí velkou násobilku…“ Ten Někdo je v našich očích jeden
konkrétní člověk, kterému můžete pomoci i vy!“ Dobrovolníkem se v našem
zařízení může stát každý, komu již bylo 15 let a je trestně bezúhonný. Každý
zájemce o dobrovolnickou činnost v našem zařízení si může vybrat, jaký
program, respektive jaká práce v rámci dobrovolné činnosti by mu vyhovovala ( více na stránkách zařízení www.dckladno.cz ). Pak už stačí jen zvednout telefon a ozvat se nám na níže uvedené kontakty. Zájemci o dobrovolnictví jsou pak v našem centru odborně vyškoleni, podepíší smlouvu o vykonávání dobrovolné činnosti, a poté už mohou jít dělat „něco hezkého pro
druhé“. Dobrovolník má u nás po vyškolení vedenou tzv. registrační kartu
dobrovolníka, je pojištěn a má možnost se vypovídat ze svých starostí při
pravidelných supervizních setkáních.

Počet vyškolených dobrovolníků za dobu fungování
„décékáčka“:
Rok
2003
2004
2005
2006

Počet
výcviků
3
3
2
5

Počet vyškolených
dobrovolníků
36
28
36
79

Počet umístěných
dobrovolníků
20
22
32
53

Kontakty do centra: Pakliže Vás naše aktivity oslovily a chtěli byste se stát jedním z našich dobrovolníků, nebo pokud byste chtěli vědět víc
o našem zařízení, budeme moc rádi, když nás budete kontaktovat a zeptáte se na vše, co by vás ohledně dobrovolné činnosti a zařízení zajímalo.
Naše adresa:
Dobrovolnicé centrum Kladno o.s.
5.května 1870
Kladno 272 09
E-mailová adresa:
e-mail: dckladno@seznam.cz

ředitelka DCK
PhDr. Renata Luxová
mob. 777 132 448

Kontakty na koordinátorky jednotlivých programů: Adéla ( „Nemocnice“,
„Otevřená hodina“ ) - 777 874 144 , Bára ( „GaRc“ ) – 776 423 357, Erika
( „Domov důchodců Kladno“, „Dětský domov Kladno, Stochov“ ) – 774 333 205,
Katka K. ( „Pět P“ ) – 774 333 206, Katka V. ( „Canisterapie“ ) – 774 606 544

KURZY ORIENTÁLNÍHO
TANCE STOCHOV SPORTOVNÍ HALA
ÚTERÝ:
STŘEDNĚ POKROČILÝ:
18:30-19:30
MÍRNĚ POKROČILÝ:
9:30-20:30

ČTVRTEK
DĚTI :
17:30-18:30
ZAČÁTEČNÍCI :
18:30-19:30
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SPORT

TENIS

MLADÍ TENISTÉ TK STOCHOV VYBOJOVALI POSTUP
Stochovský tenis se může pochlubit prvními úspěchy práce
s mládeží.
První dva zářijové víkendy měli mladší žáci TK Stochov
nabitý program a šlo o hodně. Poprvé v historii stochovského
tenisu bojovalo družstvo mladších žáků ve složení Jakub
Dvořák, Daniel Maudr, Tomáš Klusák, Filip Zíka, Lucie Pokorná (hostování ze Slaného), Sabina Krejčová a Renáta Zímová
pod vedením kapitána družstva Karla Klusáka o prvenství
v Krajské soutěži družstev. Právě poslední utkání dne 9.9.2007
mělo ukázat, kdo se stane přeborníkem soutěže, protože na programu bylo utkání dosud neporaženého TK Stochov na půdě
TJ Sokol Břve, které bylo v té době na druhém místě se ztrátou
1 bodu a právě tento zápas měl rozhodnout o vítězi celé soutěže.
Stochovské družstvo se na závěr sezóny soustředilo a připravilo pro hráče v posledním týdnu prázdnin pod vedením Ivety
Bartůškové tréninkový týden zaměřený na fyzickou a herní přípravu a v neposlední řadě na soudržnost družstva s hlavním
cílem co nejvíce se připravit na závěrečná utkání.
Uvedený záměr se již dnes může jevit jako velmi dobrý
počin, protože před samotným vyvrcholením bylo nutné porazit
na domácí půdě družstvo TJ Kaučuk Kralupy. Utkání hrané dne 2.9.2007, které svěřenci trenéra Romana Klusáka (prezidenta
TK Stochov) vyhráli v poměru 6:3, když jednotlivé body ve dvouhrách zaznamenali tito hráči: Jakub Dvořák, Daniel Maudr,
Filip Zíka a Tomáš Klusák, další důležité body přidali všichni jmenovaní ve čtyřhrách. Bohužel ani přes bojovný výkon obou
děvčat se nepodařilo získat další body družstva, ale to bylo v danou situaci bezpředmětné, protože družstvo zvítězilo a byla před
námi poslední překážka k vítězství v soutěži TJ Sokol Břve.
Datum 9.9.2007 je posledním důležitým dnem v započaté cestě, družstvo odjíždí v nejsilnějším možném složení k poslednímu
utkání na dvorce TJ Sokol Břve, kam je doprovázeno velkou částí doprovodu a fanoušků (rodiče hráčů). Počasí se mračí a občas
se přežene malá přeháňka, což v tuto dobu nevíme, komu bude více vyhovovat. Z uvedených důvodů se kapitánky domácího
družstva snaží přenést utkání do místní haly, což je kapitánem našeho družstva rezolutně odmítnuto (jiný povrch). Po několika
minutách nastupují první hráči ke svým zápasům, za TK Stochov nastupují Jakub Dvořák, Daniel Maudr, Lucie Pokorná
a Sabina Krejčová. Průběh jednotlivých utkání ukazuje, že půda TJ Sokol Břve bude hodně horká. Po skončení jmenovaných
utkání je stav na zápasy 2:2 a nastupují Filip Zíka a Tomáš Klusák k závěrečným dvouhrám. Bohužel z uvedených zápasů
nezískáváme ani jedno vítězství a prohráváme 4:2, což nevypadá s ohledem na konečný stav utkání dobře. Před námi jsou již
závěrečné čtyřhry, do kterých jdeme se snahou korigovat pro nás nepříznivý vývoj utkání. Po poradě všech zúčastněných je rozhodnuto, že k závěrečným čtyřhrám nastoupí Filip Zíka s Danielem Maudrem jako pár č.1 a Jakub Dvořák s Tomášem Klusákem
jako pár č. 2. V uvedenou dobu již naše děvčata Lucie Pokorná a Sabina Krejčová vyhrávají první set v poměru 7:6. Naši hráči
začínají rozdílně, když náš pár č.1 vyhrává první set v poměru 6:4, ale naopak pár č.2 ve stejném poměru první sadu ztrácí.
Průběh druhého setu je velmi vyrovnaný a je na všech hráčích vidět ohromná motivace. V průběhu druhého setu chlapců vyhrávají naše děvčata druhý set v poměru 6:4 a tím získaly důležitý bod pro družstvo a jsme stále ve hře o postup. Závěr druhého setu
nezvládá náš pár č. 1 a prohrává jej v poměru 7:5, ale na druhém dvorci dochází k opaku a Jakub Dvořák s Tomášem Klusákem
vyhrávají druhý set v poměru 6:4 a budou rozhodovat třetí sady. Utkání nabírá na obrátkách a fanoušci našeho družstva mohutně
povzbuzují naše hráče, když přímo na dvorci působí kapitán družstva Karel Klusák. Po velmi vyrovnané hře vítězí Jakub Dvořák
a Tomáš Klusák za veliké radosti v třetím setu 6:2 a srovnávají stav utkání na 4:4. Oba hráči předvedli, že jako tým dokáží pracovat a zaslouží si velikou pochvalu. Mezitím na vedlejším dvorci vrcholí závěr třetího setu, když naši hráči Filip Zíka a Daniel
Maudr vyhrávají již v poměru 5:3, ale v zápětí se stav utkání otáčí a prohráváme 6:5. Za uvedeného stavu je vítězství blíže náš
soupeř, ale naši hráči bojují a srovnávají stav na 6:6 a je na řadě zkrácená hra tiebreak. Již je vidět na všech hráčích veliká nervozita a tou je i poznamenána hra. V úvodu se ujímáme vedení, které ale stejně jako v průběhu třetího setu ztrácíme, hra je velmi
vyrovnaná, nikdo z hráčů nechce zkazit žádný míč a hra je velmi opatrná. Soupeř vede 6:5 a je jeden míč od vítězství, ale naši
hráči srovnávají stav na 6:6 a následně se ujímají vedení, které obratem ztrácí a je opět vyrovnáno. Atmosféra v hledišti i na
dvorci je velmi vypjatá a k tomu Filip Zíka po hezkém voleji přidává důležitý bod, TK Stochov je jeden míč od vysněného postupu. Při servisu soupeře se naši hráči od základní čáry snaží nezkazit a nechávají soupeře tvořit hru, soupeř zahrává míč
k základní čáře, který v poslední chvíli hraje Daniel Maudr a míč padá na pásku a přeskakuje raketu soupeře, je dobojováno.
Naši hráči se omlouvají za závěrečný míč a na hřišti zavládá neskutečná radost a úleva, když celé družstvo včetně kapitána oslavuje přímo na dvorci. Neskutečné se stalo realitou, hráči TK Stochov předvedli úžasný výkon, vyhrávají 5:4. TK Stochov má co
oslavovat, družstvo ml. žáků se stalo vítězi krajské soutěže družstev II. třídy.
Celý tento úspěch je v prvé řadě úspěchem všech hráčů, kteří za družstvo v uplynulé sezóně nastupovali. Dík patří taktéž rodičům hráčů, kteří je k utkáním doprovázeli a právě oni odvedli kus dobré práce jako další hráč v roli fanoušků. Závěrem je také
nutné vzpomenout další důležité jméno, které je obsaženo v podobě prezidenta TK Stochov p. Romana Klusáka, který uvedené
hráče po celou dobu jejich působení na dvorcích trénuje, a proto i jemu patří dík.
Karel Klusák
Kapitán družstva
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CELOSTÁTNÍ TURNAJ MUŽŮ
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 8.- 9.září 2007 na svých dvorcích Celostátní turnaj mužů v tenise. K prezentaci
se dostavilo 21 hráčů. Poprvé v historii vyšla kategorie 7, což svědčí o velmi dobré úrovni turnaje. První nasazený hráč Filip
Hanzík byl na 46. místě celostátního žebříčku. Hrála se velmi kvalitní utkání, což potvrdila i kategorie turnaje. Vítězem se stal
podle očekávání první nasazený Filip Hanzík /TK Start Praha – Topolka/.
Z výsledků: Dvouhra – čtvrtfinále: Hanzík – Langer /TK Konstruktiva Praha/ 6/2, 6/2, Procházka /Tenis Cibulka/ - Kačaba /
TK Konstruktiva/ 6/3, 6/4, Stančík TCF PURUM Mariánské Lázně/ - Takáč /Slavoj Český Brod/ 7/6, 6/2, Martínek /TK Ústí
nad Labem/ - Plas /TK Sokolov/ 6/0, 6/2, semifinále: Hanzík – Procházka 6/0, 6/1, Martínek – Stančík 6/1, 6/2, finále:
Hanzík – Martínek 7/5, 6/4, čtyřhra – semifinále: Hanzík, Martínek – Plas, Stančík 6/2, 6/3, Procházka, Oliva /TCG Karlovy
Vary/ - Kačaba,Hankovec /TC VˇV Praha/ 1/6, 6/4, 6/3, Finále: Hanzík, Martínek – Procházka, Oliva scr.
Ceny předal vítězům a finalistům prezident klubu Roman Klusák.
STOCHOVSKÝ POHÁR
Ve sobotu 15.9.2007 uspořádal Tenisový klub Stochov 12.ročník
Stochovského poháru, turnaje pro stochovské občany.
K prezentaci se dostavilo 11 hráčů a 2 hráčky. Z prvenství se radoval Roman
Klusák, když ve finále porazil o 24 let mladšího Tomáše Velce 7/5, 6/2.
U žen se radovala z vítězství Iveta Bartůšková, když zvítězila nad Kateřinou
Tlustou dvakrát 6/2.
Z výsledků: čtvrtfinále: Antoš L.– Obršál S. 7/5, 6/4, Klusák R. – Paták
P. 6/2, 6/3, Velc T. ml. – Zíma J 6/4, 6/0, Pejša O. – Jurgovski Vl. 6/1, 6/3,
semifinále: Klusák R. – Antoš L. 6/1, 6/1, Velc T. ml. – Pejša O. 6/4, 6/4,
finále: Klusák R. – Velc T. ml. 7/5, 6/2.

18. ROČNÍK POSVÍCENSKÉHO TURNAJE
O stochovské posvícení, jako každý rok, pořádá
Tenisový klub Stochov posvícenský turnaj čtyřher
v tenise. K prezentaci se dostavilo 18 dvojic. Nejdříve, za pochmurného a později za pěkného podzimního počasí, byly k vidění velmi pěkné tenisové boje.
Z prvenství se nakonec znovu radovali rakovničtí
tenisté Radek Němec a Jaroslav Švácha, kteří ve finále zvítězili nad bratry Romanem a Karlem Klusákovými 6/1, 3/6, 6/3.
Z výsledků: čtvrtfinále: Zíma J., Pejša O. – Velc
T. st., Velc T. ml. 6/1, 6/1, Němec R., Švácha J. – Foršt R., Smital T. 6/1, 6/2, Klučka J., Sodomková K. – Paták P., Paták M.
3/6, 6/2, 6/1, Klusák R., Klusák K. – Ulman M.,Jurgovski Vl. 3/6, 6/3, 6/2. Semifinále: Němec R., Švácha J. - Zíma J., Pejša O.
6/3, 6/1, Klusák R., Klusák K. – Klučka J., Sodomková K. 7/6, 3/6, 6/1, Finále: Němec R., Švácha J. – Klusák R., Klusák K.
6/1, 3/6, 6/3.
R. Klusák, prezident klubu
KRÁTCE ZE SPORTU
STOLNÍ TENIS * (be) – Stolní tenisté místního Sokola začali mistrovskou soutěž 25. září vzájemným duelem mezi áčkem
a béčkem – v souladu s pravidly musí být zápas předehrán. Zkušené áčko porazilo mládí 11:8, podrobnosti jsme do uzávěrky
nezískali.
FOTBAL * (vaš) – Výsledky dorostenců: Hřebeč – Stochov 1:3 (Baratínský z penalty, Pech, Řezanka), Stochov – Vinařice
11:1 (Douša 4, Řezanka 3, Volf 2, J.Mašek, Baratínký ), Buštěhrad – Stochov 3:1 (Baratínský), Stochov – Hrdlív 3:1 (Baratínský
2, Maudr), Slavoj Kladno – Stochov 3:3 (Baratínský 2, Douša). Výsledky mladších žáků: Smečno – Stochov 0:1 (Mašek
z penalty), Sparta Kladno B – Stochov 2:2 (Minichthaler 2), Stochov – SK Kladno C 0:6, Švermov – Stochov 0:9 (Minichthaler
4, Jungman 3, Hnízdil, Zika). Výsledky přípravky: Stochov – SK Kladno B 1:10 (Záhumenský), Sparta Kladno – Stochov 16:0,
Stochov – Slaný 0:1, N.Strašecí – Stochov 10:1 (Dadák), Novo Kladno – Stochov 11:0. Výsledky mladší přípravky: Kročehlavy
B – Stochov 1:3 (Janovský 2, Novotný), Stochov – Bratronicko 1:6 (Jirák), Hrdlív – Stochov 3:1 (Pokorný).
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SPORT

VÍTĚZSTVÍ „PROFÍKŮM“

STŘEDOČESKÝ POHÁR

(be) – Tradiční posvícenský turnaj trojic v nohejbale se stal kořistí týmu
KAJUKR Stochov (všichni tři hráči se věnují nohejbalu aktivně), který neztratil
ani set a všechny své soupeře vyprovodil s nulou. V nepříliš vlídném počasí
(naštěstí ale jen jednou mírně mrholilo a nespustil se déšť) se sešlo osm týmů,
borci z Rakovníka ale postrádali šatnu, a tak aniž nastoupili, zase odjeli. Ostatním trojicím to bohudíky až tak nevadilo a bojovaly srdnatě nejen o ceny, ale
především o čest a slávu. Svým podílem přispěl na ceny i pan Karmazín, jemuž
tímto pořadatelé vyslovují dík.
Výsledky: KAJUKR – JUPÍK 2:0, Mlaďasové 2:0, Bartík 2:0, Lazaři 2:0,
Basket 2:0, Dolany 2:0, JUPÍK – Mlaďasové 0:2, Bartík 0:2, Lazaři 0:2, Basket
1:2, Dolany 0:2, Mlaďasové – Bartík 2:1, Lazaři 2:0, Basket 2:0, Dolany 2:1,
Bartík – Lazaři 2:1, Basket 2:0, Dolany 2:0, Lazaři – Basket 2:0, Dolany 2:1,
Basket – Dolany 2:1.
Konečné pořadí: 1. KAJUKR Stochov (Kadlec, Jurgovski, Veselý) 12 b.
(12:0), 2. Mlaďasové Lány 10 (10:4), 3. Bartík tým (Bartík, Šimáček, Novák) 8
(11:5), 4. Lazaři Stochov (Vorbach, Macík, Petr) 6 (7:7), 5. Basket Stochov
(Beran, Kos, A.Jůzl) 4 (4:10), 6. Dolany 2 (5:10), 7. JUPÍK Stochov (Jupa,
Houžvička, Aubrecht) 0 (1:12).

(be) – Dalšími šesti turnaji pokračoval
v září Středočeský pohár ve stochovském
Fotbal klubu: 13. turnaj (5.9.): 1. Fejsák
(Pavouci), 2. Kučera (Řenčováci), 3. V.Briš,
4. J.Briš (oba Kladno); 15. turnaj (19.9.):
1. Čorňak (Pavouci), 2. Mečíř (Sport team),
3. Bolek (Pavouci), 4. M.Bosák (Řenčováci);
16. turnaj (22.9.) 1. Fejsák, 2. Čorňak, 3. M.
Bosák, 4. Zajíc (Stochov); 17. turnaj (22.9.):
1. M.Bosák, 2. Fejsák, 3. Zajíc, 4. Mečíř;
18. turnaj (26.9.): 1. M.Bosák, 2. Vašíř
(Pavouci ), 3. L.Bosák (Řenčováci), 4. Soukup (Pavouci). Mail s výsledky 14. turnaje
nám bohužel někam „zabloudil“, takže snad
dodatečně v příštím čísle.

ČERNOBÍLÁ POLE OŽIJÍ
(be,mz) – 16. září se v Praze na Strahově uskutečnilo losování soutěžního ročníku 2007/2008 v šachu družstev, jehož se za ŠO Stochov zúčastnili předseda
Vataha a hospodář Zoula. Stochov se opět stal objektem oblíbené hry „škatulata
hejbejte se“ a byl přeřazen do skupiny A regionálního přeboru, v níž startují převážně oddíly z Kladenska, Příbramska a Prahy-západ. První utkání čeká stochovské šachisty na domácí půdě a přivítají ve své herně 14. října Kolešovice.
V oddíle se objevili tři noví hráči – na soupisku byli zařazeni Ing. Vlk (bude hrát
první šachovnici), stochovský Ištok a žákovská naděje Müller. „Věříme si a doufám, že se nebude opakovat situace z loňska, kdy jsme začali velmi špatně a začneme bodovat hned od začátku,“ říká k nové sezóně Mirek Zoula.
„Samozřejmě uvítáme i veřejnost, která má přístup do herny vždy v sobotu od
14 do 18 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin, ovšem mimo dny, kdy se hrají mistrovské zápasy,“ dodává hospodář klubu.

MISTROVSKY DO TERČŮ
(be) – Dva týmy zahájily mistrovskou sezónu šipkařů – jak Pavouci A, tak
i Pavouci B startují ve Středočeské divizi, ve skupině F. V A týmu došlo
k několika změnám, odešli Martin Týbl (Kladno) a Michal Bosák (teď hraje i se
svými dvěma bratry za Řenčováky), nově se v týmu objevili Karel Slánička
z Lán, Jaroslav Holík z Lišan a po roční přestávce se vrátil ostřílený borec Josef
Faů. Shodou okolností se obě družstva střetla v prvním kole se soupeři z Nového
Strašecí – áčko porazilo doma Sport Team, béčko si přivezlo vítězství od New
Bubu. V následujícím volném termínu oba týmy předehrály vzájemné utkání,
v němž áčko zvítězilo tím nejtěsnějším poměrem, druhé kolo přineslo áčku porážku v Rozdělově (za domácí zahrál spolehlivě Václav Procházka ml.
z bývalých Kozlíků), ale béčko si doma (opět jen těsně) poradilo s Marnou snahou ze Slaného. Poslední zářijový víkend přinesl oběma týmům opět vítězství –
áčku doma s Libčicemi, béčku v Kladně u Máchalů. V tabulce po třetím kole
mají oba týmy šest bodů, stejně s nimi mají i Trosky z Roztok.
Výsledky: předehrávka Pavouci A – Pavouci B 8:6 (Čorňak a Bolek po 2.5,
Hegyi 1.5, Vašíř 1, Burian 0.5, Holík 0 – Fejsák 3, Kára, Soukup a A.Jůzl po 1,
Lukáč a Gordíková 0); 1. kolo: Pavouci A – Sport Team 11:3 (Hegyi a Čorňak
po 3.5, Burian 1.5, Faů a Vašíř po 1, Bolek 0.5), New Bubu B – Pavouci B 5:9
(Fejsák a Lukáč po 2.5, Kára 2, Jůzl a Soukup po 1); 2 kolo: Rozdělovský Péčko – Pavouci A 9:5 (Hegyi 2, Čorňak, Vašíř a Bolek po 1, Slánička 0), Pavouci
B – Marná snaha Slaný 8:6 (Fejskák 3.5, Lukáč a Soukup po 1.5, Jůzl 1, Kára
0.5, Gordíková 0); 3. kolo: Pavouci A – Figury Libčice B 11:3 (Čorňak a Hegyi
po 2.5, Vašíř 2, Slánička a Burian po 1.5, Bolek 1), Máchalové XXL B – Pavouci B 3:11 (Soukup 3.5, Fejsák a Kára po 2.5, Jůzl 2, Lukáč 0.5).

PRVNÍ PORÁŽKA
Fotbalisté místního Baníku poznali ve třetí
třídě poprvé hořkost porážky, když až v
7. kole podlehli na hřišti Braškova, na jehož
vítězství se nemalou měrou (i gólem) podílel
zkušený ligový matador Suchopárek. Ti, kteří utkání viděli, se shodli, že právě on byl
strůjcem vítězství domácích. V předchozích
zářijových zápasech si ovšem naši hráči vedli
více než dobře, neztratili ani bod a až do šestého kola vévodili i tabulce. První prohra je
ovšem odsunula na třetí místo. Hned první
zářijový víkend byl ve znamení vysokého
vítězství nad Slovanem Kladno, v dalším
kole si přivezli rovněž vysokou výhru ze Srb,
kde porazili rezervu Kamenných Žehrovic.
Následovala dvě těsná domácí vítězství
se Švermovem a s Bělčí a pak již zmíněná
prohra v Družci. Béčko ve IV. třídě dostalo
„za uši“ hned v prvním zářijovém víkendu,
kdy doma podlehlo poměrně vysoko rezervě
Lhoty (ale budiž po pravdě řečeno, že za
hosty nastoupilo i pár hráčů prvotřídního áčka), chuť si spravilo hned za týden
v Lidicích, odkud si odvezlo čtyřbrankovou
výhru. Poté následovala překvapivá porážka
s Tuchlovicemi C a potom už jen dvě remízy – v Braškově a doma s Mete Plete. Už
porážka od Lhoty znamenala sestup na
2. místo tabulky, další domácí porážka
s Tuchlovicemi na 3. a konečně poslední remíza až na čtvrté místo.
Výsledky: Stochov – Sn Kladno B 6:1
(Grígel, Burle, Hampel, Matoušek, Baratínský, Lichner), K.Žehrovice B – Stochov 0:4
(Hampel 2, Grígel, Burle), Stochov – Švermov 1:0 (Burle), Stochov – Běleč 3:2 (Grígel
2, Lichner), Družec – Stochov 2:0. Stochov
B – Lhota B 1:4 (Lavička), Lidice B – Stochov B 0:4 (Navrátil 2, Lavička, Hrnčíř),
Stochov B – Tuchlovice C 0:1, Braškov B –
Stochov B 1:1 (Vacek), Stochov B – Pletený
Újezd 0:0.

REKLAMY - INZERÁTY

12.4. 2007 od 19,00 hod. v Domě kultury ve S tochově

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)

NEHTOVÁ MODELÁŽ
ZDOBENÍ NEHTŮ
MANIKÚRA, MASÁŽE
RUKOU, DEPILACE VOSKEM
Bohumila Macounová
Zahradní 502, 273 03 Stochov
tel.: 607 183 675
zajímavé ceny
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9.10. Velká výprodejní akce spotřebního zboží
Foyer DK

od 10,00 hod.

-

Čtvrtek 11.10. – 14.10. STOCHOVSKÁ THÁLIE 2007
Devátý ročník divadelního festivalu nejen amatérských
divadel. Čtvrtek 11.10. v 19,00 zahájení festivalu, 19,15 –
Divadlo Příbram – Jak jsem vyhrál válku * Pátek 12.10.
v 19,00 V.A.D. Kladno – Utrpení knížete Sternenhocha*
Sobota 13.10. 15,00 Theaterverein Swarzenhloz – To nejlepší s Loriota, 19,30 – Divadlo Luna Stochov – Ach, ta
něha našich dam – premiéra!!! * Neděle 14.10. – 10,00 DS
Libochovice – Hrátky s čertem, 19,00 – Divadlo Palace –
ZMĚNA !!! kvůli zdravotnímu stavu J. Langmajera A do pyžam! – vynikající komedie s J. Langmajerem
v hl. roli, Blíže na plakátech a info kancelář DK Stochov
312 651 355, www.stochov.cz
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné: 200, 250,26.10. Velká výprodejní akce spotřebního zboží
Foyer DK

od 10,00 hod.

-

30.10. Večer operetních a muzikálových melodií. Večer plný

krásných melodií a písní v podání zpěváků a herců
Hudebního divadla v Karlíně. Zpívat vám budou Lucie
Nováková, Petra Jeníčková, Kateřina Kenardžievová,
Michal Klamo a Oldřich Král. Klavírní doprovod
František Štěrbák.
Velký sál DK
od 19,00
vstupné: 80,-

PŘIPRAVUJEME:
Listopad: 5. - 9. 11. – Dětský filmový festival, v rámci
festivalu soutěže o ceny
10.11. Dětská DISKO SHOW s Liborem – Disko na
závěr festivalu
21.11. Čtyři pokoje do zahrady – úspěšná divadelní
komedie – hrají: J. Brejchová, J. Ptáčník, P. Filipovská,
D. Morávková a další, Režie J. Kačer. 24.11. Michalovi
mazlíčci – Michal Nesvadba s novým pořadem pro děti

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 26.října * D A N N Y H O P A R Ť Á C I 3 *
Premiéra širokoúhlé kriminální komedie USA z hráčské
metropole Las Vegas.
Vstupné: 64 Kč * 122 minut * České titulky * Mládeži
Úterý 2.října * D I V O K É V L N Y *
přístupno
Premiéra animované akční komedie USA o závodním surfování Pondělí 29.října * JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉtučňáků.
HO NASAZENÍ *
Vstupné: 70 Kč * 88 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Premiéra širokoúhlé policejní komedie USA, Velké
Pátek 5.října * O D S T Ř E L O V A Č *
Británie a Francie.
Premiéra širokoúhlého akčního thrilleru USA o elitním snajprovi, Vstupné: 62 Kč * 121 minut * České titulky * Mládeži
o cti a pravdě.
nepřístupno
Vstupné: 64 Kč * 125 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Středa 31.října * HARRY POTTER A FÉNIXŮV
Neděle 7.října * N E X T *
ŘÁD *
Premiéra širokoúhlého akčního sci-fi thrilleru s Nicolasem Cagem Premiéra širokoúhlého filmu USA. Po páté se vracíme
v hlavní roli
do Bradavic ...
Vstupné: 62 Kč * 96 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Vstupné: 70 Kč * 138 minut * Česky mluveno * Mládeži
Pondělí 15.října * S H R E K T Ř E T Í *
nepřístupno
Premiéra animované pohádkové komedie USA o dobromyslném
zlobrovi.
Připravujeme na listopad 2007 :
Vstupné: 58 Kč * 93 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
*DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 2007*
Středa 17.října * Z O D I A C *
*SIMPSONOVI VE FILMU*
*23*
Premiéra širokoúhlého thrilleru USA je napínavé pátrání po sério- *GYMPL*
*TRANSFORMERS*
vém vrahovi.
*MEDVÍDEK*
*EDITH PIAF*
Vstupné: 66 Kč * 158 minut * České titulky * Mládeži přístupno
*NEDĚLNÍ DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ*
Neděle 21.října * S M R T O N O S N Á P A S T 4.0 *
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
Premiéra širokoúhlého akčního thrilleru USA s Brucem Willisem
Program našeho kina najdete na internetové
v hlavní roli.
adrese: kina.365dni.cz
Vstupné: 68 Kč * 128 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Středa 24.října * R A T A T O U I L L E *
Premiéra animované komedie USA je dobrodružstvím sympatického
krysáka.
Vstupné: 70 Kč * 110 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ŘÍJEN 2007

