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V 16,00 hod. proběhne
v minigalerii Stochov
vernisáž
vernisáž výstavy obrazů
malíře a grafika
Jos. J. Vejvody.
Po celý den občerstvení,opékané klobásy.

Bez vstupného

Město Stochov vás zve na
KONCERT
Hornického pěveckého sboru Kladno
diriguje prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, Csc.
12.4. 2007 od 19,00 hod. v Domě kultury ve Stochově
OPERNÍ TVORBA ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH AUTORŮ
Sólisté opery Národního divadla:
Iveta Žižlavská, Jaroslav Kopp, Pavel Horáček, Lukáš Hynek - Krämer
Klavír prof. O. Martinovský
Cena vstupenky 80,Info DK: 312651355
Informační středisko: 312651326
80,-Kč
Předprodej vstupenek: Tabák u Marie,
Marie, Mírové nám. Stochov a kancelář DK;
www.stochov.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE
Z činnosti MěP Stochov - březen 2007
Měření rychlosti

V průběhu měsíce března 2007 začala městská policie
Stochov s měřením rychlosti na území města a rovněž
v obci Kačice. K měření dochází v nepravidelných termínech a místo měření je vždy operativně měněno. Rád
bych touto cestou občany seznámil s možným postihem
za překročení rychlosti. Strážníci mohou řešit překročení
rychlosti v obci, a to do 20 km/h, kdy za tento přestupek
je taxativně stanovena bloková pokuta ve výši 1.000,Kč a přičtení dvou trestných bodů. V případě, že dojde
v vyššímu překročení rychlosti, věc se postupuje ke
správnímu řízení věcně příslušné obci s rozšířenou působností. Mnozí z řidičů se domnívají, že je povinností
strážníků předložit fotografii s údajem o naměřené rychlosti vozidla, které je zastaveno, ale není tomu tak a žádný právní předpis tuto povinnost nestanoví. Je samozřejmě právem každého nesouhlasit
s přestupkem a jeho vyřízením na místě blokovou pokutou v uvedené výši, kdy v tomto
případě je sepsáno oznámení o přestupku a věc postoupena ke správnímu řízení, kde je při
následném projednání fotografie přestupci předložena. Je potřeba rovněž sdělit,
že v případě správního řízení, je taxativně stanovena pokuta v rozmezí od 1.500 do
2.500,-Kč.

Veřejný pořádek v nočních hodinách
Společně s oteplením došlo na území města k nárůstu nočního života a tím rovněž ke
zvýšenému počtu osob, které znečišťují veřejná prostranství města. Vzhledem k tomuto
dochází rovněž ze strany MěP Stochov k zavedení opatření, která již nesou své výsledky,
naposledy v noci z 24.3.2007 na 25.3.2007, kdy několik osob bylo zjištěno při vysypávání odpadků z košů. Vzniklý nepořádek tyto osoby odstranily.

Beseda s žáky speciální školy
Dne 20.3.2007 proběhla další z besed s žáky speciální školy ve Stochově. Účelem této
besedy bylo seznámit děti s prací městské policie a jejími kompetencemi a povinnostmi.

Znečišťování veřejných prostor
Na podkladě zvýšeného počtu stížností ze stran rodin s malými dětmi dojde v průběhu
měsíce dubna 2007 ke zvýšenému dohledu na dodržování vyhlášky
o čistotě města, zejména pak na úklid exkrementů ze strany majitelů psů.
Za MP Stochov p. Dušan Drvota

Redakce NMS se omlouvá, že
nezařadila tento příspěvek do březnových novin, a tak činíme alespoň
teď:

Vážení spoluobčané, 8. března si
připomeneme Mezinárodní den žen.

Z historie svátku:
8. března 1910 protestovalo v New
Yorku na 40 tisíc žen proti krutým
pracovním podmínkám a nízkým
mzdám. Zastavily práci a vyšly do
ulic. 26. srpna 1910 se konala
2. Mezinárodní konference žen
v Kodani, na níž byl vyhlášen
8. březen Dnem boje žen za politické a sociální požadavky. V roce
1911 se MDŽ konal v Dánsku,
Německu a Švýcarsku. U nás se
uskutečnila na padesáti místech
shromáždění, největší v Praze.
V roce 1912 se připojily ženy v Holandku a Švédsku, o rok později
v carském Rusku. Všude zaznívala
fakta o nesnesitelných pracovních
podmínkách žen a odhodlání bojovat za spravedlivější společenské
uspořádání. V poválečném období
až do listopadu 1989 byl v naší zemi 8. březen oslavou ženy, jejího
mateřství a obětavé práce ve všech
oblastech společenského života.
Tak jako každý rok máme příležitost popřát a obdarovat drobným
dárkem nebo květinou ženy a dívky
v našem nejbližším okolí. Vždy bylo, je a bude věcí každého
z mužů, zda a jak se projevit v tento
den. Zda hezkým přáním, úsměvem, kytičkou a poděkováním za
vše, co ženy pro nás muže dělají,
nebo konzumací alkoholu.
Dovolte nám, členům městského
výboru a zastupitelům KSČM, popřát vám, ženám, k svátku hodně
lásky, zdraví a síly v nelehké době.
Za MěV KSČM František Vašíček, za klub zastupitelů Miroslav
Hess

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
Stránka 3

Z KANCELÁŘE STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
v poslední době se setkávám s otázkami týkajícími se investičních aktivit ve městě. Často se mě občané ptají, jak bude dále
pokračovat „kabelová televize“. V rozpočtu města je pro tento záměr vyčleněna částka 2 miliony korun. Město počítá
s připojením dalších částí města. Nejdříve se kabelové televize dočkají obyvatelé sídliště. Budeme se snažit o zajištění co
největšího počtu připojených domácností.
Další důležitou částí rozpočtu města jsou peníze na komunikace. Pod tímto názvem se skrývá dokončení oprav silnic
a chodníků na Starém Stochově, dále pak vybudování chodníku u 2. MŠ a vybudování nového chodníku k novým parcelám
v Honicích, kde se začínají stavět nové domy. V letních měsících by mělo dojít k rekonstrukci vstupního prostranství u ZŠ ve
Stochově.
Velkým úkolem pro toto Zastupitelstvo města je zajištění projektů a následně postupného odkanalizování části Honice a obce
Čelechovice. V rozpočtu města pro tento rok jsou prostředky na projekt týkající se právě kanalizace. Je třeba si uvědomit, že
mluvíme-li o kanalizaci v Honicích, pohybujeme se v částce 16-18 mil.korun. Na další projekty vymezilo zastupitelstvo města
částku 1,5 mil. korun. V letošním roce nepočítáme s vybudováním žádného většího dětského hřiště, dojde k opravám vybavení
stávajících hřišť.
V Čelechovicích bylo provedeno prořezání stromů. Některé stromy musely být pokáceny, protože ohrožovaly rodinné domy.
To jsou ve zkratce nejdůležitější akce, které by měly být v tomto roce realizovány.
Ještě bych touto cestou chtěla popřát všem občanům města krásné prožití jarních svátků a těším se, že se společně setkáme na
některé akci, kterou bude město pořádat.
Bc. Stanislava Fišerová - starostka města

SPECIÁLNÍ SOUKROMÁ ŠKOLA SLUNCE
Benefiční koncert ve Stochově
V úterý 6.února 2007 se uskutečnil benefiční koncert v KD ve Stochově. Pořádání koncertu ve městě, kde sídlí naše
škola, má již tradici, letos to byl v pořadí desátý koncert.
Kromě umělců, kteří na akcích Slunce vystupují, se tentokrát o pěkný večer zasloužili také účinkující z řad přátel školy.
Amatérští muzikanti a herci vnesli do sálu téměř domácí pohodu a společně s profesionály se postarali o večer, který měl šmrnc,
spád, kvalitu i eleganci.
Na podiu se vystřídali Josef Štágr, Radka Fišarová, Milena Soukupová, herci z divadla Luna, skupina Taxmeni. Mezi
účinkujícími se objevil i středočeský hejtman Petr Bendl a svými prostými písněmi si lehce získal srdce diváků.
Opravdovým vrcholem večera bylo vystoupení dětí ze školy Slunce, které pod vedením Lucie Kostelecké zpívají anglicky, tančí
a jednu z písní dokonce doprovázejí znakovou řečí. Jejich písničky rozbouřely emoce v srdcích diváků a přesvědčivě ukázaly, že
děti ze školy Slunce jsou šikovné a pomáhat jim má smysl.
V závěru večera předal zástupce Okresní hospodářské komory v Kladně Ing. Milan Prajzler šek na 30 000 korun ředitelce
školy dr. Blance Dvořákové. Večera se zúčastnila také starostka města Stochova paní Stanislava Fišerová, která připomněla
dlouholeté dobré vztahy mezi školou a městem Stochov a přislíbila i do budoucna spolupráci a pomoc.Výtěžek letošního
koncertu je určen na financování svozů a rozvozů žáků na vyučování.
A tak děkujeme všem, kteří vystoupili bez nároku na honorář, všem kteří si koupili lístek a přišli, všem kteří přispěli, i když
možná nepřišli. Benefiční koncert ve Stochově navštívili také přátelé a kamarádi z ÚSP Zavidov, z dětského stacionáře Ráček,
ze Základní školy praktické ze Stochova.
Děkujeme Městu Stochovu, které nám bezplatně pronajalo prostory kulturního domu.Velké díky patří manželům Barochovým,
kteří se celého koncertu ujali a zejména paní Kamile Barochové, která napsala scénář a celým večerem nás mile provázela.
Děkujeme také cvičné pekárně v Centru služeb v Unhošti a Odbornému učilišti ve Stochově za zajištění občerstvení a firmě
Zeleň Fiala z Kladna za poskytnutí květin pro účinkující.
PhDr. Drdová

Pozvánka na akci „Pečení pro dobrou věc“
Dne 5.dubna v rámci veřejné sbírky bude v Obchůdku Slunce, nám. Starosty Pavla v Kladně probíhat akce, kde můžete přispět
koupí pečených velikonočních výrobků na aktivity Nadačního fondu Slunce pro všechny. Příspěvkem přispějete na realizaci
projektu „ Zahrada pro všechny se Sluncem“ na dovybavení hřiště herními prvky v Mateřské škole Kyšice. Akce bude probíhat
od 13.00 do 17.00 hodin a podílet se na ní budou i některé známé osobnosti. Setkáte se například s herečkou Středočeského
divadla v Kladně Lenkou Zbrankovou, která bude s námi při prodeji velikonočního pečiva spolupracovat. Ve 14.00 hodin
vystoupí před obchůdkem děti ze Soukromé školy Slunce s Lucií Kosteleckou. Lucie svoji kariéru zpěvačky začala zhruba před
8 lety, kdy účinkovala v několika muzikálových programech. Poté se odstěhovala do Jihoafrické republiky, kde se inspirovala
tamní hudební scénou a s místní kapelou natočila CD. Nyní je zpět doma, je zapojena do několika projektů a připravuje
materiály k novému CD. Akce bude probíhat i v Kavárně Slunce, u autobusového nádraží v Unhošti.
Srdečně Vás zveme na naší akci a těšíme se na setkání.
S pozdravem
PaedDr. Blanka Dvořáková - zakladatelka Nadačního fondu Slunce pro všechny
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PŘÁTELÉ V EVROPĚ

MLÁDEŽNICKÁ VÝMĚNA STOCHOV - SAARWELLINGEN
V letošním roce, v termínu od 9. 7. - 15.7. 2007,
proběhne opět plánovaná mládežnická výměna
mezi městy Stochov a Saarwellingen (SRN). Toto
dlouholeté přátelství má již svoji tradici, stále trvá,
prohlubuje se a rozvíjí se. Mezinárodní výměny,
která se vždy uskutečňuje 1x za dva roky, se zúčastní 28 mladých lidí (žijících v našem malebném
městečku - Stochov). Aby přátelství mezi mládežníky ze Stochova a Saarwellingenu bylo rozmanité,
oslovili jsme jak ZŠ, SOU, sportovce z tenisového
klubu, stolního tenisu ve Stochově, ale i studenty
z gymnázia v Novém strašecí s trvalým pobytem na

Návštěva mládeže ze Saarwellingenu v naší hasičské stanici

Mládež ze Saarwellingenu v sokolovně

Stochově. Někteří mladí lidé navázali přátelství již
v minulých letech, jiní mají šanci nově se seznámit a poznat tak zvyky, kulturu a život našich blízkých německých sousedů. Samozřejmě, vzato
i z té jazykové stránky, prohloubit si a utužit své
jazykové znalosti, jež jsou v této době velice důležité.
V květnu 2006 město Stochov a Saarwellingen
podepsalo SMLOUVU O PŘÁTELSTVÍ (týkající
se spolupráce v různých oblastí). Společné červencové mládežnické výměny se letos zúčastní i 10
mladých Francouzů z oblasti Bourbon - Lancy.
Tudíž k dorozumívání se mohou žáci, studenti, zkrátka mladí lidé využít jak znalostí německého, francouzského i anglického jazyka.

A co se v tomto roce z našich společných akcí již uskutečnilo a uskuteční?
V únoru (14.2. - 17.2. 2007) již proběhla oslava
MASOPUSTU v Saarwellingenu za účasti mladých zástupců ze Stochova, pod vedením paní D. Liškové.
V květnu (7.5. - 9.5. 2007) je naplánováno MISTROVSTVÍ ČR v mažoretkovém sportu. Na tuto zajímavou akci
jsou pozváni naši přátelé z Německa.
V srpnu (3.8. - 4.8. 2007) se uskuteční v Saarwellingenu
plánované oslavy „Schlossfest“. Slavnosti se zúčastní zástupci z řad ZM.
V říjnu - STOCHOVSKÁ THÁLIE, která proběhne ve
dnech 11.10. - 14.10. 2007. Na Stochov přijede soubor německých amatérských divadelníků ze Saarwellingenu. Program bude velice zajímavý i atraktivní pro širokou veřejnost.
Zástupkyně starostky Mgr. M. Becherová

KABELOVÁ TELEVIZE
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ČERSTVÉ INFORMACE O KABELOVÉ TELEVIZI
Stále přibývá bytových domů i rodinných domků, do kterých je zavedena kabelová televize. A také se množí otázky, jak ji budeme používat a co všechno je
s tím spojeno. Proto jsme se zeptali za vás osoby nejpovolanější, kabelové operátorky firmy KABELOVÁ TELEVIZE s.r.o., Lucie Bucharové, co všechno bychom měli vědět, než si službu objednáme.
Jak je u Vás zajištěn servis na opravy, zejména prodleva od nahlášení poruchy do příchodu technika?
V případě poruchy příjmu nebo úplného výpadku signálu doporučujeme udělat nejdříve základní věci.
Zkontrolovat, zda není vypadlý kabel ze zásuvky, zda jde v domácnosti elektrický proud, popř. se zeptat
sousedů, zda se stejný problém nevyskytuje i na jejich televizním přijímači. Pokud je vše v pořádku
a signál přesto nejde, je nutné nahlásit poruchu na telefonní číslo: 848 800 858, které je k dispozici
od pondělí do pátku v době 7:00 – 22:00 hod. a o víkendech a svátcích v době 10:00 – 20:00 hod.
Hovory jsou zpoplatněny jako volání do pevné místní sítě. V případě úplného výpadku signálu by měla
být porucha odstraněna do 48 hodin, ostatní poruchy do 5 pracovních dnů od nahlášení.

Jaké jsou v současné době ceny jednotlivých nabídek?
V současné době jsou ve Stochově nabízeny programové nabídky:
omezená – 7 TV programů – 69,- Kč (ČT 1,ČT 2,ČT 4 Sport, ČT 24, Nova, Prima, OIK TV Stochov);
základní - 17 TV programů – 99,- Kč (omezená nabídka + Hallmark, Discovery Channel, Eurosport, Jetix, Óčko, TA3, CNN Europe, Viasat
Explorer/Spice, Viasat History, TOP TV).
První změna programové nabídky je zdarma. Každá následující změna je podle Všeobecných podmínek, které jsou součástí smlouvy,
zpoplatněna částkou 500,- Kč.

Je možno k základní nabídce navíc vybrat pouze jeden nebo dva programy?
Programové nabídky lze objednat pouze celé, tzn. buď omezenou nebo základní programovou nabídku. Nelze individuálně vybírat jednotlivé programy.

Je možnost dalšího rozšíření nabídky (např. po roce)?
Společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se nebrání rozšíření současné programové nabídky o další TV programy. Přenosová kapacita
sítě ve Stochově je 862 MHz, tzn., že umožní vysílání až 45 analogových a cca 150 digitálních programů. Případné rozšíření však závisí především na zájmu abonentů kabelové televize o další TV programy, ale i na finančních možnostech města.

Jaké jsou možnosti volby internetu, zejména co do rychlosti?
Pokud se rozhodnete využívat internet přes kabelovou televizi potřebujete PC se síťovou kartu. Modem pro připojení vám bezplatně zapůjčíme. Modem si tedy nemusíte pronajímat, ani kupovat.
Ve Stochově je ke dnešnímu dni možnost výběru ze 3 tarifů:
Tarif Mini – rychlost do 128 kbit/s - 290,- Kč
Tarif Standard – rychlost do 256 kbit/s - 390,- Kč
Tarif Maxi – rychlost do 2048 kbit/s - 590,- Kč
Při podpisu smlouvy na 24 měsíců je aktivační poplatek 0,- Kč, v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou je aktivační poplatek 2.700,Kč. Modem je zaktivován do 24 hodin od podpisu smlouvy. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Připojení dalších částí města?
Jednotlivé městské části budou zprovozněny průběžně a obyvatelé budou včas informováni.

Předpokládané ukončení kabelizace města….
Město se bude snažit o ukončení kabelizace v době co nejkratší. Rozhodující jsou finanční prostředky v rozpočtu města.

Jaké jsou zásadní výhody kabelové televize?
Výše měsíční platby není závislá na počtu TV přijímačů v domácnosti. Platí se pouze jedna měsíční platba za objednanou programovou nabídku. Ve své domácnosti můžete sledovat různé programy na více TV přijímačích. Analogové a digitální pozemské programy vysílané
v současné době, i v budoucnosti, jsou upravovány přímo na hlavní přijímací stanici kabelové televize. Z toho vyplývá, že není a nebude nutný
nákup SET TOP BOXU! V okamžiku, kdy dokončená digitalizace pozemského televizního vysílání vyvolá nutnost vypnutí všech stávajících
analogových vysílačů, budou všechny nové digitální programy dle bodu č. 3 upraveny v kabelové televizi tak, že body č. 1 – 3 budou i nadále
platné. To znamená, že všichni abonenti kabelové televize budou i nadále na svých stávajících analogových TV přijímačích nerušeně sledovat
všechny nové volné programy vysílané digitálně.

Bude mít město také svůj kanál?
Počítá se s distribucí lokálního kanálu OIK TV Stochov, do jehož vysílání je možno zařadit i příspěvky občanů Stochova a všechny zprávy
vysílané dosud městským rozhlasem.

Proč je kabelová televize kvalitnější než příjem z STA?
Systém kabelové televize je vyšším kvalitativním stupněm než příjem individuální anténou nebo STA - společnou televizní anténou. Systém
je vybaven kvalitními technologickými prvky, zesilovači i kabely tak, aby výsledný signál byl kvalitní a přitom nedocházelo k nedovolenému
vyzařování signálu. U systémů STA by bez rekonstrukce stávajících rozvodů nebylo možné v budoucnosti přijímat nové digitální programy.

Obecné výhody kabelové televize?
Výhodou kabelové televize oproti digitálnímu pozemskému nebo satelitnímu příjmu nebo IPTV (televize přes Internet) je paralelní šíření
stávající analogové služby.

Lze kabelovou televizí přijímat kvalitní signál rozhlasových stanic?
Příjem rozhlasových stanic po kabelu je možný z druhého výstupu účastnické zásuvky. Samozřejmě, pro opravdu kvalitní přenos je nezbytný
nejen stíněný anténní 75 - ohmový kabel, ale také dobrý přijímač s anténním vstupem.
Případné další odpovědi získáte - každé pondělí 15.00 – 17.00 hod. na Městském úřadu Stochov, linka 603 240 178.

(S operátorkou Lucií Bucharovou si povídal Jan Houžvic. Děkuji za rozhovor.)
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KAMARÁDI
Co nového u Kamarádů

V sobotu 3. března jsme připravili pro děti i rodiče Dětskou hernu s podtitulem „Kdo si hraje, nezlobí“. Jednalo se o velký turnaj ve stolních hrách,
protože počasí ještě nepřeje akcím venku. Návštěvnost byla oproti očekávání opravdu veliká,
přišlo kolem padesáti hráčů, velkých i malých a
zaplnili jsme foyer Domu kultury, kam nás laskavě
pustil a výborně se o nás staral pan Tomáš Baroch.
Součástí akce byla i minidiskotéka, při které tanečníky udržoval v neustálém varu talentovaný DJ
Wont (Tom Baroch ml.). Myslím, že se všichni
dobře bavili a turnaj se stal příjemným zpestřením
jinak docela šedivého sobotního odpoledne. Další
Dětskou hernu připravujeme. O jejím konání Vás
budeme včas informovat.
V dubnu se můžete opět těšit na Oslavu Dne Země. Z programu této akce zatím prozradíme pouze
to, že neproběhne tak, jak jsme byli všichni zvyklí
a letos nebudeme likvidovat černé skládky na území města (a není to tím, že bychom žádnou nenašli).
Oddíl mladších dětí - Mláďátka, se vydal
v sobotu 17.3. na výpravu do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínkův popletený víkend, kde se Hurvínek snažil
schovat a vycvičit medvídě. Pokud i vás zajímá, jak to všechno dopadlo, nezbývá vám, než se vydat v našich stopách. Nám
všem se výprava moc líbila a kromě zážitků jsme si přivezli i obrázky na výzdobu naší klubovny.
Poslední informace se týká letního táborového pobytu na Peruci. Musíme vám oznámit, že kapacita je již plně obsazena
a my vám v současné době nemůžeme nabídnout žádné volné místo. V současné době již pracujeme na programu a slibujeme, že
to budou opět dny plné zábavy a smíchu a všichni vedoucí už se moc těší.
Vaše dotazy či připomínky na činnost Kamarádů můžete posílat na adresu kamaradi.stochov@seznam.cz, informace o nás najdete na pravidelně aktualizovaném webu www.kamaradistochov.cz. Přejeme krásné a slunečné jaro☺
Věra Fraitagová

Velikonoční výstava
Ve středu 28. března jsme zahájili již čtvrtou prodejní výstavu Kamarádů. Na uvítanou
nám krásně zazpívala Rosička, bylo řečeno
pár vět o Kamarádech a pak už se všichni
mohli kochat krásnými a originálními výrobky. Největší senzaci sklidila obrovská kraslice z pštrosího vajíčka, kterou pro výstavu
Kamarádů vyrobili Robert a Sylva Filipovi.
Ale zaslouženou pozornost si získaly i perníčky od Andy Kořánové, zachumlánci, které
„opletla“ Maruška Fuksová a všichni ti zajíčci, kuřátka, slepičky, prasátka, věnečky a jiné
dekorace, které vyráběli vedoucí z Kamarádů
a kamarádi Kamarádů. Všem moc děkujeme.
A také děkujeme všem, kteří na naši výstavu
zavítali a nějakou drobnost si koupili. Všechny penízky, které jsme utržili, budou opět
použity na akce, které pro Vás Kamarádi pořádají. A už teď mohu slíbit, že se máte na co
těšit ☺
Sylva Filipová
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INFORMACE

Poslední dubnová neděle patří PB
O krušovický soudek
Klub českých turistů
Stochov, Královský
pivovar Krušovice,
Město Stochov, Nativel
k.s. Stochov, Euromedia Group k.s. Arvato
services a Středočeská
energetická a.s. pořádají
v neděli 29. dubna 2007
pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje
Ing. Petra Bendla již
27. ročník přespolního
běhu O krušovický soudek. Start závodu je v
9:30 hodin u památného dubu svatého Václava. Závodníci poběží okolo kostela a dále pak ulicemi J. Šípka, přes Mírové náměstí, ulicí U stadionu a třešňovou alejí směrem na Nové Strašecí, Bucký rybník a přes Louštín do Krušovic,
kde je cíl. Pořadatelé zvou co nejvíce občanů a věří, že přijdete povzbudit závodníky v tomto populárním a oblíbeném závodě.
V. Čížek

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom chtěli
poděkovat paní starostce
Stanislavě Fišerové, celému
Městskému úřadu ve Stochově, všem známým
a kamarádům za projevená
blahopřání Aloisovi Vališovi k jeho 90. narozeninám, které kvůli zdravotnímu stavu nemohl slavit v rodinném kruhu.
Děkuje manželka Světluše Vališová s rodinou
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a paní
starostce Bc. S. Fišerové za blahopřání k narozeninám.
Alena Vágnerová
Děkuji starostce města p. Bc. Fišerové
i všem zastupitelům města za zaslané přání
k mým narozeninám.
Přeji jim pevné zdraví a úspěchy v jejich práci.
Zdeněk Kníže z DPS Stochov
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za
přání k mým narozeninám.
p. Dušková, Slovanka
Děkuji za blahopřání k narozeninám paní
starostce Fišerové a MÚ Stochov.
Jaroslava Suchá
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově za
blahopřání a dárek, který mi dali při mém
březnovém výročí k 80. narozeninám.
Marie Fejtková

Výstava obrazů Josefa Vejvody
ve Stochově
V galerii na Mírovém náměstí ve Stochově
vystavuje od 6.4. do 13.4. své dílo malíř a grafik Josef Vejvoda. Bývalý občan Stochova
a zaměstnanec Dolu Nosek v Tuchlovicích je
absolventem Výtvarné konzervatoře v Praze.
Žije a tvoří na Kladně a v ateliéru na letním
sídle v Horní Kamenici. Svá díla vystavuje již
od roku 1969 po celé naší vlasti a v zahraničí.
Je zakládajícím členem výtvarné skupiny
ATELIER 74 v Kladně členem výtvarné skupiny Středočeský Artclub Praha a členem
Sdružení výtvarníků ČR, kde je mluvčím za
kladenský region.
Josef Vejvoda je velkým milovníkem
přírody a česká krajina je neodmyslitelnou
součástí jeho tvorby. S paletou v ruce
navštěvuje ta nejkrásnější místa v naší vlasti,
ale jeho velkou láskou jsou i přímořské
motivy s krásnou scenerií přístavů.
V. Čížek

SPORT HOKEJBAL TENIS
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Hokejbalový oddíl na Stochově založila v roce 1995 parta nadšenců, která se již léta scházela jednou týdně na „plácku“ v místní Sokolovně. Za dobu své činnosti působil i ve II.Národní lize - Střed, jako
„B“ tým kladenské Hvězdy. V současné podobě funguje samostatně
jako SK Hbc Stochov a od roku 2003 hraje Okresní ligu Kladno. Jako domácí hřiště využívá sportovní areál v Novém Strašecí.
V lize je pro sezonu 2006/2007 přihlášeno 11 týmů a hraje se systémem každý s každým 3x. Pro tuto sezonu je cílem postup do vyřazovacích bojů play-off (8 účastníků).
Důležitý krok ke splnění tohoto cíle se podařil v posledním domácím utkání 10.3., když se po nepříznivém průběhu s jedním z rivalů
podařil obrat z 0:6 na 7:6.
SK HBC Stochov – NFC Sparta 7:6 (0:6 5:0 2:0)
Střelci (Pártl 2, Beran J. 2, Navrátil, Frolík, Čižmár - Adamov 2, Čermák 2, Kačer, Černý).

Okresní liga 2006/2007
1. Predatorss
2. Vlci Buštěhrad B
3. Narko Kročehlavy
4. Falcon Kročeh. B
5. SK Hbc Stochov
6. Kozel Unhošť B
7. Černá Hvězda
8. NFC Sparta
9. Golem Slaný
10. Extrém Kladno
11. Rytíři Buštěhrad

18
18
17
17
17
18
17
17
17
17
17

12
11
11
11
8
7
7
7
5
1
1

2
2
2
0
1
3
0
0
1
0
0

0
1
0
1
0
0
0
1
2
1
0

2
0
1
1
2
0
3
0
2
0
0

2
4
3
4
5
8
7
9
7
15
16

Celostátní halový turnaj žen
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech

Zleva: Bartůšková, Halaštová
81:37 42
118:49 38
114:47 38
91:45 35
72:66 28
93:60 27
84:61 24
75:67 22
45:48 21
12:124 4
17:197 3

17. - 18.3.2007 v městské sportovní hale Celostátní halový turnaj žen. K prezentaci se dostavilo 8 hráček. Většina hráček byla (bohužel)
z domácího klubu. Po velkém boji ve finále
dvouhry zvítězila Iveta Bartůšková nad Michaelou Halaštovou dvakrát 6/4.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Halaštová
M. (1) – Richtrová /LTC Slovan Kladno/ 6/4,
6/2, Bartůšková (2) – Tlustá A. 6/1, 6/1, finále:
Bartůšková – Halaštová 6/4, 6/4.
Čtyřhra – finále: Halaštová, Bartůšková – Tlustá
A., Richtrová 6/3, 6/2.

SOKOL STOCHOV - HONICE

ŠACHY
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ÚSPĚŠNÍ ZÁPASNÍCI TJ SOKOL - HONICE
Zápasníci Stochova se zúčastnili Mistrovství ČR ve volném
stylu seniorů, které se konalo v Hradci Králové 17. - 18.3.
2007. Vedli si výborně. Do 96 kg si vedl velmi dobře Martin
Stöber, který skončil na vynikajícím 2. místě a dále ve váze do
120 kg skončil Pavel Krejča na 7. místě.
24.3. 2007 se zúčastnili žáci a přípravka pod vedením trenérů
Procházky, J. Stöbera a Krejčí turnaje o pohár předsedy TJ Baník Meziboří v zápase řecko - římském a volném stylu. Turnaje se zúčastnilo celkem 96 závodníků z 12 oddílů.
Přestože naši závodníci byli skoro všichni nováčkové, vedli si
výborně.
V přípravce ve váze do 24 kg obsadil Ondra Chlíbec 2. místo,
do 38 kg se umístili Jana Morávková na 4. místě, do 41 kg

Linda Stöberová na 4. místě a do 45 kg Jaromír Volf na 2.
místě.
V mladších žácích ve váze do 35 kg skončil Filip Krejčí na
2. místě, ve váze do 52 kg Tomáš Krejčí na 3. místě, ve starších žácích do 59 kg Jaroslav Burger na 5. místě.
V seniorech do 120 kg obsadil Pavel Krejča 1. místo a získal
tak zlatou medaili.
V družstvech skončil Stochov na 8. místě z již zmiňovaných
dvanácti družstev.
Příští akce bude 14.4. 2007 v Krásné Lípě. O výsledcích
vás budeme informovat.
Jiří Procházka - předseda oddílu

JISTOTA ZÁCHRANY
(be, mz) – Před posledním kolem regionálního přeboru mají již stochovští šachisté jistotu, že v soutěži budou
startovat i v příští sezóně. Po nevalném podzimu se na jaře probudili, uhráli tři důležitá vítězství a ta jim spolu
s jednou remízou stačila s deseti body na deváté místo v tabulce, odkud by je mohli vystrnadit už pouze šachisté kralupského céčka, zatímco rezervy Neratovic a Dobrovic už na stochováky nemají nárok. Důležitý
krok k záchraně učinili stochovští v 8. kole, kdy deklasovali neúplného soupeře z Mělníka, ale hned
o kolo později utrpěli stejný debakl ve Velvarech. V předposledním kole sehráli zajímavý a vyrovnaný zápas s týmem Libčic, jemuž podlehli pouze jednobodovým rozdílem. Na první šachovnici podruhé v sezóně hrající Padevět neodolal stálému tlaku na svého krále a partii ztratil. V nejhezčí partii
utkání získal bod na druhé šachovnici Hofner, zatímco Kabát na třetí se mohl těšit z vítězství díky soupeřovu překročení časového limitu. Na čtvrté předvedl Červenka i jeho soupeř kvalitní obranu a po zásluze se
o bod rozdělili, ale půl bodu pro Honzíka na páté šachovnici už bylo málo, protože partie se dala vyhrát.
Vataha na šesté šachovnici na svého soupeře neměl, Zoula sice na sedmé uhrál půl bodu, ale věřil si na víc,
jenže soupeř se ve svých pozicích důkladně zakopal a nakonec našemu hráči nezbylo nic jiného, než akceptovat remízu. Jůzl na osmé šachovnici sice zahájil dobře, jenže poté se dopustil několika hrubek a za pouhou
hodinku už mohl pohodlně doma svačit.
Výsledky: Stochov – DDM Mělník 6.5:1.5 (Padvět 1, Hofner 0, Kabát 1, Červenka 0.5, Honzík 1, Mrnka 1, Vataha a Tůma
zvítězili kontumačně); Velvary – Stochov 6.5:1.5 (Hofner 0, Kabát 0, Červenka 0, Honzík 0.5, Mrnka 0, Vataha 0.5, Zoula 0,
Tůma 0.5); Stochov – Libčice 3.5:4.5(Padevět 0, Hofner 1, Kabát 1, Červenka 0.5, Honzík 0.5, Vataha 0, Zoula 0.5, R.Jůzl 0).
Stochovští šachisté zvou všechny příznivce královské hry na Velikonoční bleskový turnaj pro mládež i pro dospělé, který se
uskuteční v sobotu 7. dubna v herně oddílu v kulturním domě. Turnaj začíná v 8.15 hod., pro všechny účastníku jsou díky sponzorům (Nativel, Derma, Tiskárny Praha), zajištěné věcné ceny.
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SPORT

FUTSAL

HAPPY obhájilo titul
Happy Stochov vyhrálo suverénně bez ztráty jediného bodu krajskou ligu sálové kopané.
Poslední kolo se odehrálo 18.2. v naší sportovní hale a hrálo se systémem play-off. V semifinále na sebe narazila mužstva, od kterých se to očekávalo.
Trik Kladno - Literpool Kladno
4 : 3 (1:1)
Happy
FK Stochov
4 : 3 (0:2)
Branky Happy: Kedroň Marcel 3,
Obešlo Stanislav.
Branky FK: Kučera Vlastimil,
Benetka Martin,Winter Roman.
Konečný výsledek se rodil velice těžce a náš stochovský rival
byl jediným týmem, který nás
dovedl potrápit v celé soutěži.
Finále se už odehrálo jasně
v naší režii a Trik jsme porazili
3:0 Branky: Samek Martin 2,
Kedroň Marcel.
Náš tým se dočkal také individuálních oceněních. Kedroň Marcel byl vyhlášen nejlepším hráčem celé soutěže a Holan Matěj
se stal nejlepším střelcem s 19
zásahy. Hned za ním se seřadili naši další tři hráči Kedroň Marcel (11), Ulman Michal (10), Samek Martin (10).
Jak měli nabito další hráči? Slavíček Vladimír (6), Obešlo Stanislav (3), Onofrej Andrej (3), Kedroň Marek (2), Fencl Petr (1).
To vše skvěle z brány jistil náš kapitán Mašek Josef. Do týmu patří ještě dlouhodobě zranění Melen Jaroslav, Křišťan Petr a Samek Jaroslav.
Vyvrcholením naší uspěšné sezóny mělo být mistrovství republiky v Lovosicích, hrané 3.-4. března, kam jsme se probojovali
jako vítězové krajské ligy. Neuvěřitelná marodka postihla náš tým, a tak odjíždělo jen 5 hráčů – Mašek Josef, Holan Matěj, Kedroň Marcel, Kedroň Marek a Fencl Petr. Všichni hráči si sáhli na dno svých fyzických sil.
Mistrovství bylo rozděleno do dvou tříčlenných skupin, ze kterých první dva postupovali do semifinále, což se nám nepodařilo.
První zápas jsme prohráli s Indiana Plumlov 6:3. Branky: Kedroň Marek 2, Holan Matěj. Druhý zápas s pozdějším celkovým
vítězem Radobýl Litoměřice 8:0. I přes obě prohry si naši borci získali obdiv a uznání od diváků.
Další víkend odjíždělo naše mužstvo do Kostelce na Hané, kde se hrálo finále českého poháru. Nechtěli jsme ponechat nic
náhodě, protože marodka a klubové povinnosti klíčových hráčů nás oslabilo natolik, že jsme vyřídili hostování Vladimíra Doudy
a Tomáše Lichnera z FC Stochov a dvou hráčů z Prahy. Z kmenových hráčů odjížděli ještě – Fencl Petr, Slavíček Vladimír, Obešlo Stanislav a Andrej Onofrej.
Nesehranost mužstva zapříčinila to, že jsme skončili na posledním místě. Postupně nás poráželi tyto týmy – Zenit Petrohrad
3:1 Branka: Onofrej Andrej Relax Prostějov 8:0 (pozdější vítěz) Matrix Prostějov 5:2 Branky: Lichner Tomáš, Fencl Petr
Na závěr chceme poděkovat paní starostce a radním města za finanční příspěvek na tyto dvě republikové akce.
za Happy Samek Jaroslav

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
HLEDÁME
PEČLIVOU ŽENU
NA ÚKLID DOMÁCNOSTI
V LÁNECH.
ŠEST HODIN TÝDNĚ.
TEL.:603 430 301

Číslo 4/2007 bylo vydáno ve Stochově dne 4.4. 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.

REKLAMY - INZERÁTY

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

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
M

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

DĚTSKÝ OBCHOD BONIFÁC

Nám. U Dubu 6 ( bývalé kadeřnictví )

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

OBKLADY A DLAŽBY
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.

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

Tel.:603 109 219, 605 858 983

Telefon: 608 123 424

Romana Obršálová
Sportovní, rekondiční
a regenerační masáže
Manuální
lymfodrenáže (detoxikace
organismu - akné, lupenka),
pooperační stavy
Baňky - poúrazové stavy, otoky kloubů
Lávové kameny
Reiki
Ve Dvojdomkách 298, Stochov,
Tel.: 736 147 134

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

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

Firma Amler, s.r.o.
Přijmeme prodavače do prodejny

ELEKTRO
v Novém Strašecí.
Tel: 602947075, e-mail:
hhelektro@cmail.cz
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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

Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY
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N A Š E M Ě S T O S T O C H OV

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ DUBEN 2007

Neděle 1.4.
Dětská scéna 2007
Postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských
a recitačních souborů. Podrobnosti na plakátech. Tuto akci podporuje Město Stochov, MK ČR a ARTAMA Praha.
Velký sál DK
od 10,00
Bez vstupného
Čtvrtek 5.4. BARVY ŽIVOTA
Zábavný večer s hercem Divadla Ypsilon Jiřím Lábusem
a bývalým televizním moderátorem Alexanderem Hemalou.
Tip na duben!!
Velký sál
od 19,00
Vstupné: 130 a 160,Pátek 6.4. Velikonoční TRH
Mírové nám. Stochov od 10,00. Po celý den občerstvení,
opékané klobásy. V 16,00 hod. proběhne v minigalerii
Stochov vernisáž výstavy obrazů malíře a grafika
Jos. J. Vejvody.
Mírové nám. Stochov a minigalerie Stochov od
10,00 a 16,00. Bez vstupného

PROGRAM KINA
KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ STOCHOV
NA MĚSÍC DUBEN 2 0 0 7
Středa 4.dubna * APOCALYPTO *
Premiéra dobrodružného filmu USA o zániku starobylé říše Mayů.
První filmové zpracování této záhady v režii slavného herce Mela
Gibsona.
Vstupné: 64 Kč * 130 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Neděle 8.dubna * DOKONALÝ TRIK *
Premiéra širokoúhlého historického thrilleru USA a Velké Británie na téma kouzelnictví ve spojení s viktoriánskou atmosférou.
Vstupné: 62 Kč * 131 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Čtvrtek 12.4. Koncert Hornického pěveckého sboru
Kladno
Operní tvorba českých a světových autorů
Sólisté opery Národního divadla: Iveta Žižlavská, Jaroslav
Kopp, Pavel Horáček,Lukáš Hynek Kramer, klavír prof.
O. Martinovský. Diriguje prof. Roman Makarius.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
Vstupné: 80,Sobota 21.4. SUPER KOKTEJL
Další díl zábavného pořadu. Tentokrát v zajetí humoru
s A. Hámou, D. Gondíkem, J. Wehrenbergem a Hardim
Marzuki – tedy se skupinou HAMLETI, kteří taktéž zahrají k tanci i poslechu. Uvidíte novou scénku s Boženou
a Karlíkem – zkrátka 4 hodiny nabité úsměvem, hudbou
a dobrou náladou. Večerem provází Luboš Fleischmann.
Foyder DK
od 19,00 hod.
Vstupné: 100,PŘIPRAVUJEME na květen 2007:
Mírové nám. Stochov od 10,00 hod. – Mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu. Celodenní akce, občerstvení, skákadlo pro děti. Bez vstupného
Středa 18.dubna * SMRTÍCÍ NENÁVIST *
Premiéra filmového hororu USA je volné pokračování
úspěšného snímku Nenávist. Modrobílí duchové začínají
opět řádit ...
Vstupné: 60 Kč * 95 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Neděle 22.dubna * ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ *
Premiéra akčního thrilleru USA je drama nájemného
vraha, který zklamal. Jed v žilách, pomsta v krvi ...
Vstupné: 60 Kč * 87 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Středa 11.dubna * PRÁZDNINY *
Premiéra romantické komedie USA vypráví dva milostné příběhy
žen, které si vezmou od zrádných mužů dovolenou ...
Vstupné: 62 Kč * 136 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Úterý 24.dubna * HANNIBAL - ZROZENÍ *
Premiéra amerického širokoúhlého thrilleru je drama
mladého chlapce v sovětském sirotčinci. Je to malý Hannibal Lecter ...
Vstupné: 60 Kč * 117 minut * České titulky * Mládeži
nepřístupno

Pátek 13.dubna * KRVAVÝ DIAMANT *
Premiéra dobrodružného filmu USA je příběhem žoldáka při hledání vzácného růžového diamantu. V hlavní roli Leonardo DiCaprio.
Vstupné: 68 Kč * 143 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pátek 27.dubna * DÉJÁ VU *
Premiéra širokoúhlého sci-fi thrilleru USA o špičkové
špionážní technice. V hlavní roli Denzel Washington.
Vstupné: 66 Kč * 127 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Pondělí 16.dubna * BABEL *
Premiéra filmu USA je drama několika lidí
v různých částech světa. V hlavních
rolích Brad Pitt a Cate Blanchettová.
Vstupné: 62 Kč * 142 minut * České
titulky * Mládeži nepřístupno

Připravujeme na květen 2007:
* VRATNÉ LÁHVE * NOC V MUZEU *
* SEJMI ESO * GOYOVY PŘÍZRAKY *
* ROCKY BALBOA * ŠARLOTINA PAVUČINKA *
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin. Nedělní dětská
představení se nekonají !!!

