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Do tohoto pořadu pozvání přijala
herečka a moderátorka radia Frekvence
Frekvence 1

JITKA ASTEROVÁ,
DIVADLO LUNA si pro vás připravilo
zbrusu novou scénku ze života manželského.
Zazpívá slavné TRIO GIRLS.
V tomto Koktejlu - KARAOKE aneb každý
z vás může být STOCHOVSKOU SUPERSUPERSTAR! Samozřejmě je pro vás připravena
tombola a DISKOTÉKA – zkrátka nabitý
večer plný humoru a dobré zábavy!
Večerem provází Luboš Fleischmann.
FOYER DK STOCHOV
16. února 2007 v 19,00 hodin
Předprodej: Tabák U Marie, Mír. nám StoStochov, kancelář DK: 80,80,-. Objednávky též na
312 651 355 a na kultura@stochov.cz;
Informace, program - www.stochov.cz;
www.tyrš.cz;
www.tyrš.cz; měsíčník Kamelot.
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MĚSTSKÁ POLICIE
Z činnosti
POŠKOZENÍ NÁHROBKU
Dne 20.1.2007 přijala MěP Stochov oznámení o poškození náhrobku na městském hřbitově Stochov.
Ve věci bylo provedeno dokumentování přestupku,
šetření a následné předání PČR OO Stochov.

ZNEČIŠTĚNÍ PROSTRANSTVÍ
Dne 12.1.2007 v rámci běžné hlídky v katastru
města byl v části Slovanka nalezen odpad znečišťující veřejné prostranství. Ve věci byl zjištěn původce
znečištění a určena lhůta k jeho odstranění. Při následné kontrole bylo zjištěno, že odpad byl ve stanovené lhůtě odstraněn. V opačném případě by věc byla
řešena ve správním řízení.

DOPRAVNÍ NEHODA
Dne 9.1.2007 bylo oznámeno MěP Stochov, že v ulici Hornická došlo k dopravní nehodě, kdy se střetl
osobní automobil Škoda se školákem, kterému bylo způsobeno lehké zranění. Ve věci byla prováděna asistence na místě dopravní nehodě a věc následně předána PČR OŘ Kladno k dalšímu šetření.

Prevence
ZNEČIŠŤOVÁNÍ SKLEPNÍCH PROSTOR
S příchodem chladného počasí přibývá stížností ze strany nájemníků domů na časté užívání a znečišťování společných sklepních prostor, a to ze strany osob bez domova. MěP se tímto problémem samozřejmě
zabývá a provádí náhodné kontroly
sklepních prostor a v případě, že je
zde nalezena neoprávněná osoba, tuto
z prostor vykáže.
Samotný problém to však nevyřeší,
jelikož ze strany nájemníků dochází
ke zpřístupnění těchto prostor svou
vlastní liknavostí, kdy nechávají
vstupní dveře do domů neuzamčené
a v některých případech i zcela otevřené. K řešení tohoto problému je
tedy třeba, aby každý nájemník řádně
zajistil vstupní dveře do domu. Chrání tím nejen společný majetek, ale
rovněž snižuje možnost způsobení
škody sobě samému.
Vedoucí MP p. Drvota

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
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ZPRÁVY Z RM A ZM

Zprávy z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města
ve Stochově, které se sešlo dne 21.prosince 2006.
Zastupitelstvo města po projednání:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávy z jednání Rady města za období mezi 1. a 2.řádným zasedáním Zastupitelstva města.
2. usnesení Finančního výboru 1/2006, že nemá výhrad k hospodaření města
Stochov za III.čtvrtletí 2006 a nedoporučuje ZM přijímat žádná rozpočtová
opatření a navrhuje ZM přijmout úpravy rozpočtu města pro rok 2006 na straně výdajů ve výši 1.679 tis.Kč a na straně příjmů ve výši 171 tis.Kč viz příloha.
3. připomínky zastupitelů k černým skládkám v katastru města.
II. Konstatuje:
1. splnění úkolů z předešlého zasedání Zastupitelstva města.
III. Schvaluje:
1. úpravy rozpočtu města pro rok 2006 na straně výdajů ve výši 1.679 tis.Kč
a na straně příjmů ve výši 171 tis.Kč viz příloha.
2. zavedení rozvodů kabelové televize až do jednotlivých nemovitostí ve
městě.
3. úkoly činnosti finančního a kontrolního výboru pro nadcházející období.

Zprávy z jednání Rady města
ze dne 8. ledna 2007 a 22. ledna 2007
Rada města po projednání bere na vědomí:
zprávu o činnosti Městské policie Stochov a ukládá vedení MP lepší a viditelnější prezentaci své činnosti v místním tisku.
Usnesení 47/07
Rada města po projednání odsouhlasila:
jednostranné zvýšení nájemného dle zákona č.107/2006 Sb., jedenkrát ročně,
poprvé od 1.7.2007, a to podle maximálního možného přírůstku nájemného
v souladu s citovaným zákonem;
zvýšení smluvního nájemného o 19%, tj. ze současných 20,-Kč/m2/měs. na
23,80 Kč/m2/měs.. U nájemních smluv na dobu určitou uzavřených po
8.1.2007 s dosavadní výší měsíčního nájemného 20,-Kč/m2 bude činit smluvní měsíční nájemné na 1 m2 částku 23,80 Kč;
zvýšení smluvního nájemného pro půdní byty o 7,6% tj. ze současných 30,Kč/m2/měs. na 32,28 Kč/m2/měs.. U nájemních smluv na půdní byty uzavřených po 8.1.2007 na dobu 1 roku (byty bez předplaceného nájemného) bude
činit smluvní měsíční nájemné na 1 m2 částku 32,28 Kč;
že u nájemních smluv uzavřených po 8.1.2007 na pronájem půdních bytů
(např.při schválené výměně bytů), kde je stále neobydlené nájemné, bude do
nájemních smluv zakotvena valorizační doložka, tzn. že nájemné je pronajímatel oprávněn každoročně zvýšit v meziročním vyjádření o 5%;
že u schválených podnájmů bytů od 8.1.2007 bude činit měsíční výše nájemného po dobu podnájmu 40,-Kč/m2.
Rada města po projednání nesouhlasí:
se zástavbou pozemku mezi ulicí S.K.Neumanna a místní sokolovnou a ukládá (navrhuje) vedení města zahájit jednání o možném odkupu tohoto pozemku.
Rada města po projednání stanovila:
priority investičních akcí pro rozpočet města na rok 2007.
Rada města po projednání pověřuje:
správní odbor městského úřadu vedením písemné agendy týkající se klientů
pečovatelské služby včetně práva podepisovat s nimi smlouvy o poskytnutí
pečovatelské služby.

Rada města po projednání odsouhlasila:
navýšení ceny pronájmu nebytových sklepních
prostor od 1.4. 2007 na částku 250,- Kč/m2/
rok.
Rada města projednala a odsouhlasila tato
doplnění pravidel:
1.
do výběrového řízení se může přihlásit i
nájemce, který užívá byt města s tím, že
pokud výběrové řízení na nový byt vyhraje, je povinen původní byt vrátit
Správě bytového fondu v termínu, který
bude po dohodě stanoven, nejdéle však
do jednoho měsíce od předání bytu nového.
2.
nájemci městského bytu bude částka
jím navrženého předplaceného nájemného snížena o částku 100 tis. Kč/byt.
Rada města po projednání odsouhlasila:
návrh technického řešení rekonstrukce mostu
v Čelechovicích.
Rada města po projednání odsouhlasila:
navýšení víceprací na rekonstrukci živičného
povrchu parkoviště u restaurace U dubu
a chodníku v ulici Osvobození v konečné částce 391.336,57 Kč.
Rada města po projednání nesouhlasí:
s prodejem akcií České spořitelny, a.s.
Usnesení 70/07
Rada města po projednání odsouhlasila:
pro rok 2007 opravy komunikací ul. Lidická,
ul. Osvobození, ul. B.Němcové, chodník
v J.Dundra a chodník před 2. Mateřskou školou
a nádvoří před Základní školou.
Připravil Jan Houžvic

UPOZORNĚNÍ PRO
INZERUJÍCÍ !!!
ÚPRAVA CEN ZA INZERCI
Od 1.3. 2007 budou za inzerci
v časopisu NMS účtovány následující sazby:
Za inzerát v jednom čísle: 1,80
Kč za 1 cm2.
Za inzerát ve dvou číslech po
sobě jdoucích: 1,50 Kč za 1 cm2.
Za inzerát ve třech číslech po
sobě jdoucích (a více, bez přerušení): 1,20 Kč za 1 cm2
Ukončení inzerce musí být provedeno písemně.

Redakce NMS

INFORMACE
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
VÝROČNÍ ZPRÁVA
Subjekt: Město Stochov, Městský úřad Stochov
Zpracovatel: Sekretariát Městského úřadu Stochov - podatelna
Pracovník: Jana Suprunová
Zpracované období: rok 2006
Datum zpracování: 4. ledna 2007
Zpráva předložena: Radě města Stochov na jednání dne 8. ledna 2007
==========================================================

R
O
T
A
C
E

V roce 2006 nebyl Městu Stochov, Městskému úřadu Stochov doručen žádný požadavek o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Vzhledem k výše uvedenému nebylo vydáno žádné rozhodnutí, nebylo podáno
žádné odvolání, nebyl vydán rozsudek příslušného soudu a rovněž nebyly uloženy
žádné sankce za případné nedodržení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon Město Stochov, Městský úřad Stochov plně dodržují.

ROTACE
Datum:
Pátek - 16. února 2007
Čas:

Starostka města
STOCHOV
Bc. Stanislava Fišerová
Vás zve na

20:00

Sokolovna
STOCHOV
Slo sovatel né
vs tu pe nk y

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 oznamujeme, že od pondělka 5. února 2007 mohou přijít na
Městský úřad Stochov, třetí patro, finanční odbor, dveře č. 10 podat žádost
o tuto slevu. Totéž platí i pro majitele
psů, kteří prokáží, že je pes trvale chován na samostatné zahradě mimo obvod
sídliště. Ostatním majitelům psů připomínáme, že splatnost poplatku ze psů je
do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Tento poplatek je možné bez poplatku
(poštovního nebo bankovního) zaplatit
na výše uvedeném místě v úředních
dnech.

VII.
PLES MĚSTA

INFO na :
7 31 06 0 1 15
S losovatelné vstupenky budou v předprodej i
v TABÁKU – Mírové náměstí a INFO středisku
v příz emí MÚ od 1. února 2007

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 2/2007 bylo vydáno ve
Stochově dne 6.2. 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.

Program:
• Zahájen í p le su
• Mažoretk y „Květink y“

z TJ SOKO L Kladno
• Vyloso ván í h la vní ce ny

Z ÁJE ZD DO PA ŘÍŽE nebo
na auto sal on do ŽE NEV Y

K ta nci i poslec hu
h raje sku pin a ¨

ROTACE
ze S lan ého
Ř íd í O tta J elínek

Vstu pné 1 00 Kč

* Bohatá tombola (špičkové uzenářské výrobky)
* Základní občerstvení zdarma
* Hlavní cena „Zájezd do Paříže“ nebo „Ženevy“
- slosovány budou pouze prodané vstupenky
* Číslované stoly
* V průběhu plesu bude pořizován videozáznam
pro DVD o našem městě

Prodám dubové
podlahy,schody,
stupně,podstupně,
parapety a střešní
okna
Tel.: 777788164

KAMARÁDI
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MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ
Začátek roku už podruhé zahájili Kamarádi Maškarním plesem pro dospělé. Jedná se o jedinou akci, kterou
pořádají Kamarádi pouze pro dospělé a je to takové malé poděkování všem dospělým za to, že naše sdružení
podporují a pomáhají nám v našem snažení.
Jak se všichni bavili, je vidět na fotografiích. Všem děkujeme a věříme, že se sejdeme i napřesrok.

I v letošním roce Kamarádi připravují
mnoho akcí pro děti a jejich rodiče. Můžete se těšit na Velikonoční a Vánoční
výstavu, malování Maxiobrazu spojené

s Olympiádou v netradičních sportech, Pohádkový les, Pexesiádu
a mnoho dalších akcí. Některé teprve připravujeme a bude to překvapení ☺.
Víc informací získáte na webu Kamarádů www.kamaradistochov.cz.
Dotazy, náměty a připomínky přivítáme na e-mailu kamaradi.
stochov@seznam.cz A také Vás budeme pravidelně informovat na
stránkách měsíčníku Naše město Stochov.

S. Filipová

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
Stránka 6

PODĚKOVÁNÍ

SNÍH V ULICÍCH
Letošní, dlouho očekávaná, sněhová nadílka přinesla starosti nejen nám občanům, ale i organizacím odpovědným za úklid sněhu.
Zatímco silnice jsou po vytrvalém sněžení jakž takž sjízdné, chodníky zůstaly
dost dlouho pokryté kluzkou břečkou. Úklid chodníků ukládá zákon vlastníkům
přilehlých budov, úklid města probíhá prostřednictvím Technických služeb v rámci
jejich možností. Pokud vlastníci budov sníh z chodníků neodhrnou, mělo by úklid
zajistit město a náklady na to pak od vlastníků vymáhat.
Otázka je, jak se samo město s úklidem sněhu z chodníků vypořádalo. V danou
chvíli má být prioritou bezpečnost chodců. Je dobré připomenout, že při úklidu
sněhu majitelé domů často vyhazují sníh na silnici, což ovšem může mít za následek pokutu až 300.000 korun. Zákon však neříká, kam máme sníh uklidit, případně
co se sněhem, který vám na uklizený chodník „nadělí“ projíždějící pluh. Majitelé
domů jsou odpovědni za škody, které lidem na neuklizeném chodníku vzniknou,
například když se zraní po pádu. Nikdo jim ale nemůže uložit pokutu za to, že sníh
neodklidí. Strážníci proto majitele domů na to, že nemají uklizeno, jen upozorňují.
A jak to řešili naši předkové? „Před válkou když napadl sníh, vzal úředník magistrátu kasu a šel přímo do ulic shánět brigádníky. Ti vyfasovali nářadí, sníh
z ulic nakládali na vozy tažené koňmi i nákladní auta, které pak fůry sněhu sypaly
do řek či rybníků. Brigádníci pak dostali přímo na místě od úředníka zaplaceno,“
popsala jedna třiaosmdesátiletá pamětnice.
Jan Houžvic

OKÉNKO PRO MOTORISTY
PITOMCŮM NEPOMŮŽE NIKDO
"Víte, ono to zní asi divně, ale zdá se mi, že existuje početná skupina řidičů, kteří
nevědí, že v zimě mohou vozovky klouzat..." říká trochu tajuplně a zároveň úmyslně s patrnou potměšilou ironií zakladatel pořadu Zelená vlna v Radiožurnálu Ladislav Holomčík. Za rozhlasovým mikrofonem prodělal už mnoho skutečně těžkých
zimních kalamit a ví své. "Já bych na cestáře nenadával. Když někdo ví, že je zima,
že je náledí a sníh, ze všech stran to slyší, vyjede třeba na letních, frčí jako v létě
a namlátí si. A pak nadává, že není posypáno... Víte, pitomcům nepomůžete," uzavírá překvapivě nekompromisně celou zimní kapitolu Holomčík. Rád prý by občas
do rádia řekl přímo: "Lidi, silničáři mají k prohrnutí a posypání i jiné silnice než
jen tu kolem vašeho baráku..."
Jan Houžvic

VELCÍ MUDRLANTI
Ve Stochově žijí lidé, kteří by pro jeho zvelebení, obohacení kulturního, sportovního i společenského života dali život. Škoda, že jejich příklad málo táhne. Odměnou jim může být pouze pochvala ve stochovských novinách, na zasedání zastupitelstva, zájem a uznání občanů.
Opakem jsou „mudrlanti“, stojící stranou a vše kritizující podle svých mylných
iluzí. Nezajímá je život města. Přesto na ulici či v hostincích dokážou zasvěceně
hovořit o dění na radnici, kdo a jak pracuje v úřadě a zastupitelstvu. Tvrdí, že na
radnici si nalezli jedni a ti samí. Námitka „Volí je občané a ti je nejlépe znají“ neobstojí. Plivat na vykonanou práci všech, kteří se na ní podílejí, je vizitkou občanské pasivity a pokleslé morálky.
Hlubší poznání o správě města přibližují stochovské noviny a zasedání zastupitelstva. Tam se projednává městský rozpočet, plnění volebního programu, řešení problémů a potřeb občanů, dění ve městě, doprava, životní prostředí, služby, zdravotnictví, školství, uskutečňování investičních akcí a programy zájmových organizací.
Na zasedání voliči nejlépe poznají, kdo co dělá pro město a kdo si v příštím období
zaslouží znovuzvolení.
V otevřené diskusi na zasedání zastupitelstva mají občané právo dotazovat se,
pronášet kritiku, připomínky a návrhy. Účast na zasedání zastupitelstva není ztraceným časem. Přináší poznání, co město potřebuje, v čem je zapotřebí pomoci, v jaké
komisi uplatnit své schopnosti, a tím se podílet na rozvoji města. Jak se budeme
podílet na jeho rozvoji, tak v něm budeme žít.
Jan Bursa

Děkuji paní starostce a městskému úřadu za přání k mým, narozeninám.
p. Tundrová
Děkuji městskému úřadu za přání a dárek k narozeninám.
Ljuba Blechová
Děkuji touto cestou všem přátelům
a známým, kteří mi přišli poblahopřát k
mým jubilejním narozeninám. Zejména
děkuji zástupcům města Stochov, TJ Sokol Stochov - Honice a obecním strážníkům.
Marie Hálková
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově,
paní starostce Bc. S. Fišerové, Mgr. H.
Doušové, za blahopřání k mým narozeninám.
Drahomíra Kreuzziegerová, Stochov
Děkuji MěÚ Stochov a paní starostce za
blahopřání k mým narozeninám.
Anna Husáková
Děkuji městskému úřadu za blahopřání
k narozeninám.
Vlasta Kulišová
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RELAXAČNÍ CENTRUM

Naše redakce NMS se rozhodla zeptat se majitelky relaxačního centra paní Libuše Choloniewské, co se skrývá
pod názvem „Oáza klidu“.
Jsme malé relaxační centrum ve středu města. Nabízíme občanům různé služby v oblasti přírodní medicíny, jako
jsou masáže, výklad karet, numerologie, aromaterapie, relaxační pobyty a další. Svým klientům poskytujeme příjemné prostředí odpočinku a regeneraci těla, podbarvené jemnou relaxační hudbou. Pro každého klienta máme vyhrazený určitý čas, takže u nás prakticky nikdo nečeká, maximální doba čekání je 10 - 15 minut.
Kteří obyvatelé se na vás můžou obrátit a s jakými zdravotními problémy?
Speciálně se zaměřujeme na klienty s problémy pohybového aparátu, protože v dnešní době často lidé trpí bolestmi hlavy díky zablokované krční páteři, bolestmi zad a bederní páteře, kloubů, artrózami, skoliózami atd. Každý člověk je jiný a jinak citlivý, a proto neprovádíme univerzální jeden druh masáže pro všechny, ale pečlivě vybereme
s klientem takový druh terapie, který mu nejlépe vyhovuje s ohledem na jeho přání a zdravotní stav.
Jaký druh masáží vašim klientům nabízíte?
Nabízíme masáže klasické, sportovní, lymfatické, reflexní, které jsou šetrnější a není při nich potřeba takové síly,
a pro nejcitlivější klienty také masáže bezdotykové energetické.
Některým klientům však masáže nepomáhají. Jaké služby jim poté doporučíte?
S klienty, u kterých masáže nezabírají na jejich zdravotní problémy, pracujeme pomocí dalších metod přírodní
medicíny, jako jsou bylinné směsi, výklady tarotových karet, případně numerologie z data narození.
Má vaše relaxační centrum také nějaké speciality, které můžete svým klientům nabídnout?
Naší malou specialitou jsou kompletní masáže celého těla. Zahrnují uvolnění krční páteře, masáž zad, nohou,
rukou, hrudníku a břicha. Taková masáž trvá asi dvě hodiny. Naši klienti s různými zdravotními problémy postupně
přicházejí na kouzlo tohoto druhu masáže. Přináší totiž nejen hluboký odpočinek a uvolnění celého těla, ale také odplavení psychických problémů a stresu. Tím, že odstraní napětí v celém těle najednou, příznivě působí i na všechny
vnitřní orgány, jako jsou ledviny, játra, žlučník, ženské orgány, srdce, plíce a další. Často pak u klientů dochází ke
zlepšení celkového zdravotního stavu.
Je možné, aby vaše služby využívaly také rodiče s dětmi, které mají zdravotní potíže?
Naše služby, včetně masáží provádíme nejen dospělým, ale v poslední době velmi často právě dětem, které už od
4 - 6 let trpí bolestmi hlavy a zad. Protože používáme velmi šetrný způsob uvolnění krku a zad, můžeme pracovat
také s těhotnými, nebo lidmi s různými komplikacemi, které jim znemožňují jít na klasickou masáž.
Jak dlouho se přibližně věnujete klientovi a je nutné aby si klient bral nějaké další věci sebou (ručník atd.)?
Naší prioritou je poskytovat vysoký komfort všem, kdo nás navštíví. Dodržujeme zásadu, že s klientem pracujeme
vždy nejméně 45 min. Na masáže není třeba se se sebou nic nosit, žádné pomůcky, jako ručník a podobně. Používáme zásadně jednorázová prostěradla a hygienické pomůcky, aby měl každý jistotu 100% hygieny a čistoty, vysoce
kvalitní švýcarské masti a oleje, které jsou čistě přírodní a velmi účinné. Nemáme tedy žádné univerzální „mazadlo“
pro všechny. Jak říká jedna naše stálá zákaznice, člověk jde od nás odpočinutý, uvolněný a hlavně voňavý. Proto po
masážích vždy doporučujeme, aby se lidé do druhého dne nekoupali a nechali na sebe účinky bylin co nejdéle působit. Chce - li se zákazník o své zdraví starat také sám doma, doporučíme mu, jaké výrobky může používat. Samozřejmostí u nás je, že každý výrobek u nás zakoupený si klient může předem vyzkoušet, aby nekupoval „zajíce v pytli“.
Máte také nějaké další výhody pro vaše zákazníky?
Našim spokojeným zákazníkům nabízíme navíc dárkové poukazy na služby nebo zboží a pro pojištěnce VZP
a Metal Aliance dokonce poskytujeme slevy na naše služby ve výši 10 - 15%.
I přesto, že vaše služby jsou více než dobré, uvažovali jste také do budoucna o rozšíření vašich služeb?
Od února letošního roku rozšiřujeme naši činnost. Budeme svým zákazníkům poskytovat také lázeňskou péči ve
formě rašelinových zábalů a masáží horkými lávovými kameny.
O těchto metodách a relaxačních pobytech plánovaných na duben můžeme však napsat v některých dalších číslech
našeho měsíčníku.
Za rozhovor děkuje Daniela Lišková
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CELOSTÁTNÍ HALOVÝ TURNAJ „MUŽŮ“
Tenisový klub Stochov uspořádal ve
dnech 6.- 7.1.2007 ve víceúčelové sportovní
hale ve Stochově Celostátní turnaj můžů.
K prezentaci se dostavilo 12 hráčů, z domácích hráčů se nejvíce dařilo Jiřímu Klučkovi, který v semifinále dvouhry prohrál
s pozdějším vítězem Martinem Suchánkem /TC Realsport
Nymburk/ 114.hráčem celostátního žebříčku 6/0, 6/3.
Z výsledků: dvouhra – čtvrtfinále: Suchánek (1) /TC Realsport Nymburk/ - Klusák K. 6/0, 6/0, Klučka J. (3) – Klusák R. 6/2, 6/3, Lhotský (4) /Tenis DLI Kladno/ - Pejša M.
6/2, 6/1, Svoboda (2) /TJ Karlín Tesla Pha/ - Kunkela 6/3,
6/2, semifinále. Suchánek – Klučka 6/0, 6/3, Lhotský –
Svoboda 6/3, 6/0, finále: Suchánek – Lhotský 6/0, 6/0.
Čtyřhra – semifinále: Suchánek, Svoboda (1) – Klusák R.,
Kunkela 6/1, 6/1, Lhotský, Klučka – Klusák K., Ulman
6/0, 6/1, finále: Suchánek, Svoboda – Lhotský, Klučka 4/6,
6/3, 6/4.

KRÁTCE ZE SPORTU
(mk) - Krajských přeborů jednotlivců ve stolním tenise se
zúčastnila 6. ledna ve Vlašimi Eliška Dejmková. Mezi dvaceti ženami skončila třetí, když prohrála souboj o finále
s Czyžovou 0:4. S Janem Přibíkem z Rakovníka pak skončila v mixu na 5. místě.
***
(be) – Zahajovací kolo mají za sebou prvoligoví stolní
hokejisté (šprtec) z místního Sokola. V Dobré Vodě podlehli domácím 15:17 a ve druhém utkání porazili Doudeen
Team 11:7. V devítičlenném peletonu figurují zatím na šestém místě.

TENIS
(be) – Šipkaři Michal Bosák a Romana
Gordíková se 30. ledna zúčastnili závodu
Středočeského poháru v Řevničově. Mezi
deseti účastníky obsadil Bosák páté a Gordíková deváté místo.
●
**
(mk) – Výsledky 15. ročníku Tříkrálového turnaje pro příchozí ve stolním tenise
(6. ledna v sokolovně): 1. Černý, 2. Petr
Moravec, 3. Rohlíček, 4. Husák, 5. T.Krejčí, 6. Svoboda, 7. V.Podhorský, 8. Kočka,
9. Žák, 10. J.Moravec, 11. Bujdák, 12. K.
Podhorský, 13. Zaspal, 14. Velc, 15. Kedroň, 16. Obršál, 17. Kott, 18. Bílý, 19. M.
Moravec, 20. Machková, 21. Šolc, 22. Majerčík.
***
(be) – Prosincové a lednové výsledky šipkařů: Beroun – Pavouci A 12:2, Pavouci
A – Sirotci 6:8, Mirage – Pavouci A 10:4,
Pavouci A – Máchalové XXL 6:8, Rozdělov – Pavouci A 7:7, Neumětely – Pavouci
A 11:3, Pavouci B – Řevničov 5:9,
ŠKVOR – Pavouci B 6:8, Pavouci B –
Sport Team 7:7, Sport bar – Pavouci
B 8:6, Pavouci B – Řeporyje 8:6,
Pavouci B Amatéři 11:3.

Romana Obršálová
●

Sportovní, rekondiční
a regenerační masáže

●

Manuální lymfodrenáže,
baňky
●

Možnosti dárkové
poukázky v hodnotě
150,- až 300,- Kč

●

Při masážích jsou
používány výrobky firmy
SALUS s možností
prodeje na místě

Ve Dvojdomkách 298, Stochov,
Tel.: 736 147 134
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FUTSAL
STŘEDOČESKÝ
KRAJSKÝ PŘEBOR

OMASK KOVO KLADNO UTÍKÁ
ZE SESTUPOVÉHO PÁSMA
Ve Středočeském krajském přeboru opět naplno zabodoval vedoucí celek tabulky,
PK Třebusice. V domácím utkání s Katusicemi však musel lídr vydat mnohem více
sil, než se čekalo. Domácí si sice vytvořili v úvodní desetiminutovce tříbrankový
náskok, hosté však zabojovali a v 16. minutě to bylo jen o jedinou branku. Jednoznačné to nebylo ani ve druhém poločase, a kdyby se hosté více soustředili na hru,
než na diskuse s rozhodčími, nereálný nebyl ani zisk bodu. Alpina Slaný měla dobře
rozehrané utkání s favorizovaným Hotelem Kladno, když zvítězila v prvním poločase. V tom druhém však již zvyšujícímu se tempu hostí slánští borci nestačili a dobře
rozehraný duel ztratili. Borci celku AFC Kralupy se opět představili v tom nejlepším
světle, když deklasovali nováčka z Mladé Boleslavi. Tomu jako kdyby docházel
dech, po sympatických výkonech z první části soutěže začíná ztrácet, což má za následek pokles v tabulce. V souboji ze dna tabulky si připsali důležité body domácí
hráči Omasku Kovo Kladno, kterým futsalisté Zlonic úspěšně sekundovali pouze
v prvním poločase. Z důvodu sněhové kalamity nedorazili borci týmu FC Stochov
k utkání s Jílovým, které si tak připsalo cenné tři body. Utkání bude mít pochopitelně
ještě dohru na jednání disciplinární komise Stč.KKF.

Pátek 2. února 2007
v 18.20 hodin
SH Stochov
FC STOCHOV - SK OMASK KOVO
KLADNO
Pátek 2. února 2007
ve 20.00 hodin
SH Stochov
SK HOTEL KLADNO
- ROHOŽNÍK PRAHA 21
Pavel Nepil

VÝSLEDKY A TABULKA PO 13. KOLE STČ. KP
PK Třebusice
FC Jílové
Omask K.Kladno
Alpina Slaný
AFC Kralupy n/L

FC Sokol Katusice
FC Stochov
FC Tatran Zlonice
SK Hotel Kladno
Malibu Ml.Boleslav

1. PK Třebusice
2. FC Jílové
3. SK Hotel Kladno
4. AFC Kralupy n/L
5. FC Stochov
6. FC Malibu Ml.Boles.
7. Alpina Slaný
8. SK Omask Kovo Kladno
9. FC Sokol Katusice
10. FC Tatran Zlonice
11. Rohožník Praha 21

12
13
12
12
12
12
11
12
12
13
11

11
8
8
7
7
5
4
4
4
4
1

8: 5
5:0
11: 7
4: 7
17: 3

(6: 3)
kont.
(6: 5)
(4: 2)
(9: 0)

1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0

0
3
2
4
5
7
7
8
8
9
10

HAPPY STOCHOV
96 : 43 34
123 : 70 26
106 : 72 26
119 : 69 22
70 : 63 21
95 :100 15
71 : 87 12
70 : 86 12
76 :104 12
78 :154 12
67 :123 3

Happy Stochov zve příznivce futsalu sálové kopané do sportovní haly dne
18.2. 2007 od 16.00 hod. do 21.00 hodin,
na závěrečné kolo play - off krajské ligy.
Jako vítěz základní skupiny má Happy
zajištěnou účast v semifinále a bude čekat
na soupeře, který vzejde z pětice týmů,
mezi kterými je i další stochovský tým,
stále se lepšící FK. Je tedy možné, že naše hala zažije stochovské derby.

W-atraktivní ceny podle výkonu
motoru, zejména starší auta diesel;
W-mimořádné zvýhodnění pro ženy;
W-snížené sazby pro zkušené řidiče;
W-nejvyšší slevy pro jízdu bez nehod;
W-extra sleva WÜSTENROT
– včetně možnosti uzavření
stav. spoření;
W-asistenční služby zdarma;
W-můžete ušetřit až 2.000 ročně.
Najdete nás: v DK Stochov - Wüstenrot
pondělí 14-17 hod. středa 9-11 hod.
info: 731 060 115 - jahou@seznam.cz
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STOLNÍ TENIS

ZATÍM SI NEPOLEPŠILI
(be, mk) – Žádné zlepšení, spíše naopak, nepřinesla první kola
odvetných zápasů v lednu nového roku stolním tenistům místního Sokola. A-tým v první
krajské třídě je po dvou dalších
porážkách stále poslední a musím poopravit svůj výrok
z minulého čísla – družstvo nespěje do play-out, jak jsem napsal, ale spíše k přímému sestupu! V tomto roce sestupují
dva týmy a Stochovu chybí po 15. kole (stále poslední,
stále jen tři body) na jedenáctý Rožmitál šest bodů. Pohoršilo si béčko, které se po třech porážkách propadlo
o jednu příčku na předposlední místo a nyní je v pásmu,
kde se hraje play-out (v této skupině krajské druhé třídy
naštěstí nikdo nesestupuje přímo). Na momentálně sedmý
Šanov (místo zajišťující setrvání v soutěži) ztrácí sedm
bodů. Bohužel si s jedním vítězstvím a jednou porážkou
pohoršil i C-tým, který sestoupil rovněž o jedno místo
v tabulce níž a je nyní třetí od konce. Devítibodový náskok před céčkem Unhoště mu dává ovšem poměrně slušnou naději na udržení soutěže (sestupují dva poslední)
a navíc má ještě k dobru odložený zápas s rezervou kladenské Sparty.
Lednové výsledky: Lány – Stochov A 12:6 (Dejmková
3, T.Navrátil a Karmazín po 1, Fencl 0, WO 1); Stochov
A – Rakovník C 6:12 (Dejmková 3, T.Navrátil, Karmazín
a Fencl po 1); TTC Kladno C – Stochov A 16:2
(Dejmková 2, Janoušek, T.Navrátil, a Velc 0); Stochov
B – Šanov 6:12 (Janoušek, Brouček, Vajcová a Velc po
1); Stochov B – Slovan Kladno 6:12 (Karmazín 2.5, Jedlička 2, Janoušek 0.5, Vajcová 0, WO 1);

ŠACHY

Stochov B – Rakovník D 5:13 (Janoušek 2,
Brouček, Jedlička a Vajcová po 1); Unhošť
C – Stochov C 6:12 (Jedlička 4.5, J.Navrátil
3.5, Brouček 2.5, Chmelař 1.5); Sn Kladno
C – Stochov C 13:5 (Jedlička 3, Brouček a J.
Navrátil po 1, Chmelař 0).

NA KRALUPY NEMĚLI
(be,

mz) – Stochovští šachisté sehráli v lednu jediné utkání,
v němž na domácí půdě podlehli kralupské rezervě. Hosté
přijeli v nejsilnější sestavě
(všichni hráči měli vyšší ELO, než
domácí) a od začátku byla znát jejich větší vyzrálost a kvalita. Podle
toho se také zápas vyvíjel, soupeř trestal každou sebemenší chybu a našim šachistům nedal
sebemenší naději na celkový úspěch. Jediného
vítězství dosáhl Zoula, jehož soupeř tak dlouho koumal, až udělal v časové tísni hrubku
a prohrál (už stejně ztracenou partii) nakonec
na čas. V souvislosti s výše řečeným lze považovat za úspěch i remízy Hofnera a Jůzla.
Šanci na slušný výsledek dlouho držel i Tůma,
ale v závěru poměrně vyrovnané partie udělal
chybu a nakonec vzdal. Přes utrpěnou porážku
zůstali stochováci – řečeno vojenskou terminologií – „zakopáni“ na deváté příčce tabulky
a stále živí naději, že soutěž pro příští sezónu
zachrání.
Výsledek: Stochov – Kralupy B 2:6 (Hofner
0.5, Kabát 0, Červenka 0, Honzík 0, Vataha 0,
Zoula 1, Tůma 0, Jůzl 0.5).

MĚSTO STOCHOV, HOSPODÁŘSK Á KOMORA KLADNO
a NADAČNÍ FOND SLUNCE PRO VŠECHNY
si vás dovoluje pozvat na
KONCERT PRO VŠECHNY
VŠECHNY SLUŠNÝ LIDI
Výtěžek z této benefiční akce poslouží k nákupu nového mikrobusu pro potřeby Soukromé speciální školy Stochov
Účast přislíbili:Lucie Silkenová, Josef Štágr, Milena Soukupová, country skupina Taxmeni, Lucie Kostelecká
a děti SŠ Slunce, Petr Bendl & ČNES Band, Divadlo Luna Stochov – Marie Benešová a Luboš Fleischmann,
Eva Jiříčková a Martin Rada. Scénář napsala a pořadem provází Kamila Barochová.
Děkujeme divákům za podporu, účinkujícím za krásně strávené chvíle při programu, který pro nás připravili,
a všem ostatním za pomoc při realizaci této akce.
Velký sál Domu kultury Stochov 6.2. 2007 od 19,00 hod. Vstupné 100,
100,- Kč

REKLAMY - INZERÁTY
KREJČOVSTVÍ

OÁZA KLIDU
Libuše Choloniewská

MASÁŽE:
Klasické, reflexní, lymfatické, energetické

Numerologie
Reiki, baňkování

Aromaterapie
Výklad karet

MODE

Relaxační
pobyty:
Šumava,
Itálie

J. Šípka 486
603 479 120

J&N

Lenka Michlová

Vám nabízí tyto služby:
• Opravy oděvů i kožených
• Zakázkové šití - výběr látek
ze vzorníků
• Šití pracovních i profesních oděvů
• Výroba dek a polštářů
Náplň duté vlákno, PES kuličky, peří
• Čištění peří
• Sběrna oprav šicích strojů

Nám. U Dubu 6 ( bývalé kadeřnictví )

Každou středu 8,30 - 12,00 hod. Čtvrtek 15,30 - 17,30 hod. nebo po telefonu kdyko
kdykoliv
Oblečení, hračky, dětské potřeby, knížky, boty a dětský nábytek
Kontakt: Jitka Křížová, J. Šípka 189

FIRMA NÝVLT
NABÍZÍ:
DÍLENSKÉ OPRAVY

Kadeřnictví

606 265 322

Kosmetika

602 970 126

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.

∗
∗
∗
∗
∗

!!! 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

Telefon: 608 123 424

TV SERVIS

Osvobození 52, Stochov

OBKLADY A DLAŽBY

M

STOCHOV, Ve dvojdomkách 297
Tel.: 312651274 Mob.:728564235

DĚTSKÝ OBCHOD BONIFÁC

BAREVNÝCH

TELE-

VIZORŮ VŠECH
ZNAČEK
ZÁRUČNÍ OPRAVY
VYBRANÝCH
ZNAČEK

E - MAIL:
VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE
BEKIVO
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

PRODEJ TELEVIZORŮ

SOLÁRIUM
dle objednání
na tel.: 775 072 003
9 Kč/min.

OVP

36 měsíců záruka

F. Bečka
J. Kindl
NOVÁ SLUŽBA: 312/244089
312/658202
PRODEJ PŘEVODNÍ-

8 Kč/permanentka + malý dárek

KU PRO PŘÍJEM PO-

POZOR !!!NOVÉ TRUBICE

ZEMNÍ DIGITÁLNÍ

M.Vodička
312/651893
602/155815 606/823732
602/332279
fax:312244089 e-mail:bekivo@volny.cz

TELEVIZE
(ČT 1, ČT 2, NOVA,
PRIMA, ČT 24,
ČT - SPORT, ÓČKO,
TOP - TV)
PROVOZOVNA:
STOCHOV,

NOVINKA
Masážní křeslo
606 265 322
50 Kč/15 min.

V. ULMANA 4
TEL./FAX. 312 652 389
MOBIL: 602 310 464
tvservis.nyvlt@seznam. cz
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Firma Amler, s.r.o.
přijme šičky – švadleny
na šití sedacích souprav.
Normovaná mzda
od 13 až 20 tis.Kč
S. K. Neumanna 353,
273 03 Stochov,
tel. 312 651 384,
mobil: 774 868 661,
774 868 663

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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Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ ÚNOR 2007

Pátek 2.2. Disko karneval

Pátek 16.2.

pro Soukromou speciální školu Stochov
Foyer DK
od 10,00 hod.

Další klubový pořad Divadla Luna Stochov a DK
Stochov – tentokrát bude hostem herečka a moderátorka F1 JITKA ASTEROVÁ. Divadlo Luna si pro
vás připravilo zbrusu novou scénku, a to přímo ze života manželského! Zazpívá slavné TRIO GIRLS!
Další novinkou v tomto pořadu je KARAOKE – každý z vás může být tento večer stochovskou superstar!
Samozřejmě je pro vás připravena tombola, diskotéka
a možná přijde i kouzelník! Pořadem provází Luboš
Fleischmann - zkrátka nabitý večer plný humoru
a nečekaných zvratů – tak neváhejte a přijďte se bavit
ve velkém stylu.
Foyer DK
od 19,00 hod.
vstupné: 80,-

Úterý 6.2. KONCERT PRO VŠECHNY SLUŠNÝ LIDI
Soukromá speciální škola Stochov ve spolupráci s městem Stochov
uvádí další BENEFIČNÍ koncert. Výtěžek z koncertu jde na konto
mentálně postižených dětí. Účast přislíbili: country skupina Taxmeni, Lída Nopová, Milena Soukupová, Divadlo Luna Stochov,
Eva Jiříčková a další. Scénář napsala a pořadem provází Kamila
Barochová.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné bude upřesněno na plakátech

Úterý 13.2. RÁDoBYDIVADLO KLAPÝ
Peter Shaffer: EGUUS
Nová divadelní hra Rádobydivadla Klapý,
která stojí určitě za zhlédnutí. Hrají: L. Valeš,
V. Šťastný,J. Holfeuer, L. Štěpánková,
E. Kodešová, V. Týcová, L. Svobodová,
P. Macák, P. Znamenáčková. Úprava, scéna
a režie: Jaroslav Kodeš
Velký sál DK
od 19,00 hod.

KOKTEJL

Neděle 18.2. Diskotačení s Jirkou Ladrou

vstupné: 40,-

PROGRAM KINA
KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ STOCHOV
NA MĚSÍC ÚNOR 2 0 0 7
Pátek 2.února * LOVECKÁ SEZÓNA *
Premiéra amerického animovaného filmu o boji lesních zvířátek.
Vstupné: 66 Kč*86 minut *Česky mluveno* Mládeži přístupno

Pondělí 5. února * STORMBREAKER *
Premiéra širokoúhlého akčního filmu SRN, Velké Británie
a USA.
Vstupné: 66 Kč * 94 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Minidisko karneval pro nejmenší – soutěže, písničky
na přání, hudební hádanky a další prima zábava pro
děti a jejich rodiče. Vhodné pro děti od 4 let.
Foyer DK
od 15,00 – 17,00 hod. vstupné 30,Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov,cz; www.acein.cz;
www.tyrš.cz; www.divadla.cz;
kulturní měsíčník Kamelot Kladno.

Neděle 25. února *PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA*
Premiéra širokoúhlého thrilleru SRN, Francie a Španělska.
Vstupné: 60 Kč * 148 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Pondělí 26. února * HAPPY

FEET *

Premiéra animovaného filmu USA o tučňácích
z arktických plání.
Vstupné: 60 Kč * 108 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Pátek 9. února * ASTERIX A VIKINGOVÉ *
Premiéra animovaného filmu Francie a Dánska opět ze známé Galie.
Vstupné: 60 Kč *78 minut *Česky mluveno *Mládeži přístupno

Neděle 11.února * ILUZIONISTA *
Premiéra historického filmu USA je drama o magii, která vás pohltí.
Vstupné: 62 Kč * 110 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Středa 14. února * PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY *
Premiéra erotické filmové komedie USA a SRN o sexu a filmu.
Vstupné: 64 Kč * 90 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Čtvrtek 15. února * HADI V LETADLE *
Premiéra širokoúhlého filmového kriminálního thrilleru USA a SRN.
Vstupné: 64 Kč * 106 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pondělí 19. února* ODSOUZENI ZEMŘÍT *
Premiéra širokoúhlého thrilleru SRN podle skutečné události.
Vstupné: 60 Kč * 95 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Středa 21. února *PO HLAVĚ DO PRDELE *
Premiéra české kriminální komedie režiséra Marcela Bystroně.
Vstupné: 64 Kč * 89 minut * Česky mluveno * Mládeži nepřístupno

Nedělní dětská představení :
Neděle 11.2. *KYTICE POHÁDEK*
68 minut
Neděle 25.2. *DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE*
64 minut
Připravujeme na březen 2007 :
*BORAT*
*SPLÁCHNUTEJ*
*TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK*
*OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE*
*SKRYTÁ IDENTITA*
*SAW 3*
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

