NAŠE MĚSTO STOCHOV
infor mační měsíčník ročník XXX/2007

PŘEBOR ČOS A KVALIFIKACE
NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V MAŽORETKOVÉM SPORTU
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KDE? Mírové nám. Stochov
KDY? Úterý 8.5. 2007
V KOLIK: od 9,00 hod.
Doprovodný program,
nafukovací skákadlo pro děti
zdarma, občerstvení.
V případě nepřízně počasí se akce koná ve Sportovní hale Stochov. Předpokládaný konec
v 18,00 hodin. Bez vstupného
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Dne 23.5. 2007 od 16,00 hod. se koná ve velkém sále
Domu kultury koncert ZUŠ Stochov.

VRATNÉ

LAHVE

Středa 9. května 2007 v 18,30 hod. v DK, vstupné: 76 Kč
Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky,
ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky,
která se sarkastickým nadhledem komentuje všechny aktivity svého muže, Tkaloun přijímá brigádnické
místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde se potkávají lahve s lahvemi a lidé
s lidmi, je svébytným mikrosvětem, plným tragikomických osudů. Tkaloun dokáže být nejen jejich
pozorovatelem… I když pod jeho režií situace občas dostávají poněkud groteskní obrysy. Řekneme-li
o novém filmu Jana Svěráka, že je veselý, máme pravdu. Pravdu však bude mít i divák, kterému připadne smutný. Autor scénáře Zdeněk Svěrák balancuje na hraně těchto poloh. Jestliže někdejší ostrý spor
mezi otcem a synem vedl k tomu, aby nám stárnoucí scenárista podal upřímnější a nemilosrdnější
a zprávu o stavu duše v této etapě života, pak to byl spor blahodárný. Penzionovaný učitel češtiny
Tkaloun je postavou, která své vrstevníky ujistí, že nejsou v úzkostech věku sami, a mladým pootevře
dveře do komnat, kterými ještě neprošli. Nad filmem se klene střecha humoru, která ho chrání před
sentimentem a způsobuje, že odcházíme z biografu s pocitem, že jsme byli svědky lidské komedie.
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MĚSTSKÁ POLICIE

PŘESTUPKY

Městská policie Stochov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou Města Stochov čís. 4/2005 ze dne
15. června 2005. Ze zákona MěP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce
a její činnost je upravena zákonem č. 553/991 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Městskou
policii ze zákona řídí starosta nebo pověřený člen zastupitelstva. Rada města může pověřit plněním úkolů
vybraného strážníka. Jména současných strážníků MěP: Drvota Dušan, Zaspal Zdeněk, Beránek Jan
a Suchanová Alena.Služebna Městské policie Stochov je v ulici J.A. Komenského v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, za vchodovými dveřmi vlevo. Vzhledem k počtu strážníků není služba vykonávána
nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.V případě, že se strážníci nacházejí v terénu, je číslo pevné linky
312 651 658 přesměrováno na někoho z nich a je tedy možno se dovolat i v případě, že se nenachází na služebně MěP Stochov. V ostatních případech je třeba se obrátit na linku 158 – Policie České republiky. Přestupky vyřizuje správní
odbor Městského úřadu ve Stochově, paní Sylva Filipová III. patro, kancelář čís. 11 v úředních hodinách MÚ.

DOPRAVNÍ PŘESTUPKY MLADISTVÝCH
Dopravní přestupek. Bohužel, u nás věc více než běžná. A dopustit se ho může každý, kdo, zjendodušeně řečeno, vystrčí nos
z baráku. Vždyť například i jízda na kole po parku nebo chůze po špatné straně silnice je přestupkem. Takže nejen řidičům hrozí
při nějakém tom poklesku minimálně pokuta, ale i chodcům, cyklistům a já nevím komu ještě. Ovšem netýká se to jen nejrůznějších, zákonnou mluvou řečeno, účastníků silničního provozu, ale i všech věkových kategorií. S nadsázkou řečeno: přestupku se
může dopustit člověk doslova od chvíle, kdy se postaví na vlastní nohy až do chvíle, kdy chodit už nemůže. Týká se to tedy
i těch nejmenších - dětí. Ty ale mají při spáchání přestupku jednu výhodu.
Zákon o přestupcích říká, že bude povolán nejen pachatel, to znamená ten mladistvý, ale také jeho zákonný zástupce, a dokonce i orgán, vykonávající sociálně-právní ochranu.
Netýká se to ovšem situací, kdy jsou pod dohledem dospělého. Například, když nebudou mít při jízdě na kole s rodiči na hlavě
cyklistickou přilbu, pak by pokutu platili rodič nebo doprovázející dospělý. Jiné už je to u mladistvých od 15 do 18 let. Na ty už
zákon o přestupcích pamatuje. Vždyť se například mladý motorkář může dopustit i těch nejzávažnějších prohřešků.
Pokud jde o blokovou pokutu, mladiství může dostat pokutu do 500 Kč. Pokud by za určitý přestupek byla v zákoně stanovena
pokuta vyšší než 1000 Kč, může mladiství dostat maximálně pokutu do tisíce korun.
To je na místě. Jiné by to bylo ve správním řízení.Pokud by byl přestupek projednáván ve správním řízení, horní hranice pokuty
se snižuje na polovinu, ale nesmí přesáhnout 2000 Kč.Ve správním řízení se totiž může jednat o pokuty přesahující desetitisícové
částky, ale to by na mladistvého neplatilo. Tomu může být udělena maximálně do výše 2000 korun.
U závažných přestupků je možné také vyslovit zákaz řízení. Ani ten by mladistvého neminul, ale opět v mírnější formě.
Kdyby správní úřad vyslovil zákaz činnosti pro mladistvého, může ho udělit maximálně na dobu jednoho roku, pokud by tento
zákaz činnosti během roku nebránil mladistvému v přípravě na jeho povolání.
Pokud jde o bod do karty řidiče, pak ty by byly mladistvému připsány v plné výši podle stanoveného sazebníku. A mladiství
nemůže očekávat, že by se o jeho prohřešku rodiče nedozvěděli. A nejen oni.

ODVOLEJTE SE PROTI PŘESTUPKU
Od poloviny loňského roku se výrazně zvýšily sankce za jednotlivé přestupky. Pokuty jsou několikanásobně vyšší a za řadu
přestupků můžeme dostat rovnou zákaz řízení. Asi není třeba diskutovat o tom, že v případě alkoholu nebo jiného závažného
prohřešku je to naprosto v pořádku. Kolikrát ale spácháme přestupek, nikoho neohrozíme ani neomezíme, a přesto dostaneme,
jak se říká, plnou palbu. Třeba 10 000 korun pokuty a rok zákazu řízení za porušení zákazu předjíždění v místě, kdy jsme opravdu jenom přejeli plnou čáru bez toho, abychom někoho předjížděli. Co v takovém případě? Jsme-li toho názoru, že cokoliv
v rozhodnutí příslušného úřadu, respektive jeho úředníka, je špatně nebo nepřiměřené, pak se můžeme odvolat.Může to být proti
výši pokuty nebo proti uložení zákazu řízení. Také to může být proti tomu, že vzhledem k malé závažnosti přestupku považujeme rok zákazu řízení za příliš přísný, tedy měl by být snížen. Jakmile mám nějaké pochybnosti o prvoinstančním rozhodnutí,
například že obsahuje vady, které mě znevažují, tak mám právo podat odvolání k nadřízenému úřadu.Odvolat se můžeme i proti
samotnému přestupku. Typickým případem je současná nesmyslná a nepřiměřená sankce pro toho, kdo při nehodě zraní sám
sebe. Kam se tedy obrátit?V závěru písemného rozhodnutí je poučení, do kolika dnů mohu odvolání podat. Je to do 15 dnů od
doručení písemného rozhodnutí. Zároveň je tu také uvedeno, kam mám odvolání podat. Podávám ho písemně na ten úřad, který
mě prvoinstančně potrestal. Příslušný úřad k tomu připojí své spisy, případně vyjádření a odvolání postoupí nadřízenému orgánu.
Jenže, ani odvolání nepomohlo a my s rozhodnutím stále nesouhlasíme. Potom se využije ustanovení, které je v §83 zákona
o přestupcích, a to se jmenuje přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem. To znamená, že jsem byl prvoinstančně potrestán,
pak jsem se odvolal, krajský úřad moje odvolání zamítl, já jsem pak oprávněn obrátit se s návrhem na přezkoumání správnosti
celého řízení na příslušný krajský soud. Ten pak definitivně rozhodne. Po celou dobu pak nemusíme mít strach, že dostaneme
vyšší trest, než nám byl původně udělen.Vůbec se nemusím obávat, protože příslušný zákon říká, že nadřízený odvolací orgán
nesmí změnit uloženou sankci v neprospěch obviněného.
(Zdroj INTERNET)
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ZPRÁVY Z RM A ZM

Usnesení z 4. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Stochově, dne 5. dubna 2007
Zastupitelstvo města po projednání:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávy z jednání Rady města za období mezi 3. a 4. řádným zasedáním Zastupitelstva města.
2. Zprávu o mezinárodních setkáních se zástupci města Saarwellingen pro rok 2007.
III. Schvaluje:
1. přijetí hypotečního úvěru ve výši 12,8 mil. Kč od České spořitelny,a.s. s úrokovou sazbou 2,85% se splatností k 31.3.2017, na
vyvázání bytového domu čp.536 od Českomoravské hypoteční banky, a.s.
2. úpravy rozpočtu města na rok 2007 s příjmy a výdaji ve výši 140.564 tis. Kč
3. na základě upraveného rozpočtu města Stochov na rok 2007 upravený výhled hospodaření města pro roky 2007 - 2010
4. dle zákona č.128/200 Sb., o obcích prodej pozemku parc.č. 777/20 v katastrálním území Stochov o výměře 240 m2 manželům
Josefovi a Marii Příhodovým, P.Bezruče 126, Stochov – Slovanka za cenu 175,-Kč/m2
5. dle zákona č.128/200 Sb., o obcích prodej pozemku parc.č. 191/1 v katastrálním území Stochov o výměře 113 m2 panu Františku
Dobrovolnému, Dlážděná 171, Stochov za cenu 200,-Kč/m2
6. dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích prodej bytové jednotky č.17 v domě čp. 536, k.ú. Stochov na p.p.č.705/15 zapsané na LV 1216
včetně podílu na společných prostorech 48/753 ideálního spoluvlastnictví slečně Zuzaně Macíkové, J.Šípka 323, Stochov za cenu
1.110.000,-Kč.
7. dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích prodej bytové jednotky č. 12 v domě čp. 536, k.ú. Stochov na p.p.č.705/15 zapsané na LV 1216
včetně podílu na společných prostorech 48/753 ideálního spoluvlastnictví panu Robertu Hlušičkovi, Ve Dvojdomkách 296, Stochov
za cenu 1.201.000,-Kč.
8. dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích prodej bytové jednotky č.7 v domě čp. 536, k.ú. Stochov na p.p.č.705/15 zapsané na LV 1216
včetně podílu na společných prostorech 47/753 ideálního spoluvlastnictví paní Lyudmyle Prokofyeva, J.A.Komenského 213,
Stochov za cenu 1.056.000,-Kč.
9. výstavbu hal v II. a III.etapě rozvoje společnosti ARVATO SERVICES, k.s., a tím potvrdilo své původní souhlasné usnesení.
10. využití prostoru mezi 61 RD a areálem společnosti Nativel, k.s. ve vlastnictví společnosti Nativel, k.s. pro rozvoj společnosti spojené
s výstavbou provozně – skladovacích hal.
IV. nesouhlasí s přejmenováním železniční stanice Stochov na název „Masarykovy Lány“.
V. ukládá
1. starostce města podepsat úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, a.s, na částku 12,8 mil. Kč.
2. vedení města zajistit minimalizování dopadů výstavby hal Arvato services, k.s. na životní prostředí formou jednání s vedením
společnosti Arvato services, k.s. a následně v územním a stavebním řízení.
Rada města po projednání odsouhlasila:
- návrh řešení parkovacích míst při rekonstrukci bytových domů – Služby dolů Kladno, na šikmé parkování. Rozhodnutí k rekonstrukci
TH – Výměníkové stanice zůstává v platnosti
- Občanskému sdružení Kamarádi prominutí pronájmu předsálí kina DK Stochov pro akci „Jarní herna pro všechny děti“ dne 3.března 2007
- další výstavbu v areálu firmy EUROMEDIA GROUP Stochov
- rozšíření přístřešků na autobusové zastávce na Mírovém nám. firmou KAPAMONT s.r.o. Tuchlovice v částce do 200 000,-Kč
- náklady na koncert Hornického pěveckého sboru ve Stochově dne 12.4. 2007 v částce 20.000,- Kč
- příspěvek na náklady spojené s účastí v hudební soutěži ve Francii pro p. Davida Pokorného ve výši 3.000,-Kč;
- příspěvek Občanskému sdružení Kamarádi na akci Velikonoční výstava 2007 ve výši 2 000,-Kč. Rada města požaduje doložit seznam akcí
o.s. Kamarádi na rok 2007, které nejsou součástí žádosti o příspěvek na činnost;
- postupné zařazení bytů bez topení do výběrového řízení
- výši nájemného u nově přidělovaných bytů v Domě s pečovatelskou službou
- plán mezinárodní výměny mezi městy Stochov a Saarwellingen pro rok 2007, včetně pravidel účasti zástupců jednotlivých politických stran
- Kulturnímu zařízení města Stochov skartaci starých mazetových bloků a nákup nové zvukové aparatury v ceně cca 116 tis.Kč na základě
vyhlášeného záměru na pronájem nebytových prostor v I.patře budovy MěÚ čp.486, Stochov, paní Jitku Křížovou, J.Šípka 189, Stochov, za
částku nájemného ve výši 800,-Kč za m2/rok za účelem prodeje dětského oblečení –second hand
- na dopravu mládeže do přátelského města Saarwellingen ve dnech 9. -15.7.2007 částku ve výši 60.000,-Kč
- pro mezinárodní výměnu pěveckého souboru Schola do Saarwellingenu ve dnech 15. – 17.8.2007 příspěvek na dopravu ve výši 35.000,-K
-vyřazení starého nepoužívaného či nefunkčního majetku společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. odprodej Traktorového přívěsu KD 52
54, za minimální cenu 8 tisíc Kč
- na základě žádosti Happy Stochov příspěvek z fondu starosty ve výši 6.000,-Kč na zajištění účasti na celorepublikovém finále v sálové
kopané a finále českého poháru v sálové kopané
- společnosti Technické služby Stochov, s.r.o. poskytnutí krátkodobé půjčky ve výši 100 tis.Kč na nákup nového mulčovacího traktoru
Husqvarna v celkové ceně 345 tis.Kč viz příloha
- vybudování sběrného místa pro nebezpečný odpad ve městě Stochov v areálu Technických služeb Stochov, s.r.o.
- poskytnutí příspěvku na pořádání Staročeských májů v Čelechovicích ve výši 4.000,-Kč
- smlouvu o dílo se společností GTT, a.s. Praha na zprovoznění rozvodů kabelové televize v celkové ceně 908.726,-Kč bez DPH, I.etapa
443.852,-Kč bez DPH , II.etapa 464.874,-K4 (starý Stochov)
- umístění dopravních značek „Zákaz stání“ v ulici Švermova.
Rada města po projednání nesouhlasí: se vstupem do Mikroregionu Bratronicko.
Rada města po projednání bere na vědomí: nákup osobního vozu pro Městskou policii a jeho další úpravy v celkové částce do 135.000,-Kč
Rada města po projednání ukládá: Městské policii Stochov zaměřit se na kontroly pořádku ve městě, parkování, volné pobíhání psů
a chození po trávnících. Rada města dále ukládá Městské policii zaměřit se na kontrolu dětských hřišť ve městě.
Rada města po projednání vybrala:na pokácení 7 stromů a k redukčnímu řezu 2 stromů v Čelechovicích, Náves družby firmu
ARBOREA, Rakovník za cenu max. 90 tis.Kč. Likvidaci dřevní hmoty provedou Technické služby Stochov, s.r.o.
(Všechna usnesení na úřední tabuli)
(Připravil HoJ)
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INFORMACE

Město Stochov
zastoupené Městským úřadem ve Stochově v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) v y h l a š u j e z á m ě r

II. kolo

na odprodej jednotlivých bytů (samostatných bytových jednotek) v bytovém domě S.K.Neumanna 536, Stochov na
p.p.č.705/1 v k.ú. Stochov.Jedná se o 16 bytových jednotek: 2 x byt 1+kk pro imobilní občany o výměře 38 m2 14x byt 1+kk
o výměře 38,2 m2.
Základní podmínky prodeje:
1) Jeden žadatel může získat maximálně 2 byty, žádat může i o další byty s určením pořadí zájmu o dané byt(y).
2) Žadatel v žádosti uvede své iniciály a kontaktní adresu (jméno, příjmení, datum narození, adresu, tel.spojení, povolání
budoucího vlastníka nemovitosti atd.)
3) Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby české státní příslušnosti.
4) Minimální cena za byt o výměře 38 m2 a 38,2 m2 je 840.000,- Kč.
Vybrán bude žadatel, který nabídne nejvyšší cenu. Při rovnosti nabídek má přednost ten, kdo pečuje o dítě do 18 let.
5) Při podání žádosti na koupi bytu(ů) musí být složena záloha ve výši 100.000,-Kč. Zbylá část musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy a kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů od schválení prodeje bytové
jednotky Zastupitelstvem města Stochov. Finanční prostředky musí být složeny na účet města Stochov č.účtu:
6015-0388146339/0800 VS 3112.
6) Při nedodržení termínu zaplacení kupní ceny se stanovuje smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč, která bude odečtena od
složené zálohy.
7) Ukončení výběrového řízení II. kola: 16.května 2007 do 16. hodin.
8) V případě nesplnění podmínek záměru bude žadatel ze soutěže vyloučen.
9) Nabytí vlastnictví k bytům bude provedeno v souladu s obecně právními předpisy, usneseními Zastupitelstva města
a Rady města.
10) O přidělení bytu rozhodne Zastupitelstvo města na základě splnění podmínek zadání a výše nabízené částky. Na prodej bytu není právní nárok a na jednotlivé byty nemusí být vybrán žádný zájemce.
Roman Klusák - tajemník městského úřadu
Možnost prohlídky bytových jednotek po dohodě s odborem investic na tel.: 312 651 326, 312 651 277. Případné bližší informace na tel.: 312 651 326. Nabídky se podávají v zalepené obálce s označením „Bytový dům S.K.N.
čp. 536“, II.kolo. V nabídce musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu žadatele, o jaký byt má
kupující zájem popřípadě pořadí bytů, o které má zájem a uvedená kupní cena za daný byt.

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU DO BIKRAMOVÝCH VAN
14.5. 2007 Čelechovice
- staré hřiště
- u prodejny
- ul. Zalavecká
15.5. 2007 Honice
- u restaurace
- ul.V.Ulmana
16.5. 2007 starý Stochov
- u kostela
- ul.Dlážděná
- ul. J.A.Komenského x Hornická
17.5. 2007 Slovanka
- u nádraží
- ul. Ve Vilkách (proti obchodu)
18.5. 2007 sídliště
- u garáží nad „Armádou“
- u Gastronomu
- Holubín proti ul. 9.května
- ul. S.K.Neumanna u kotelny bl.70
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Jarní Vepřové hody v Čelechovicích
Dne 14.4.2007 byly v hospodě v Čelechovicích Vepřové hody.
Pátek byl ve znamení velkých příprav, proběhla zabíjačka
a v sobotu se mohlo začít hodovat. Začalo se výborným ovárkem,
potom následoval teplý gulášek a následovala spousta jitrnic
a jelítek.
Účast byla veliká a žízeň ještě větší, a tak se toho hodně vypilo.
Hrála hudba Pepy Polanského. Počasí bylo příjemné, takže se
dalo sedět i venku. Byla legrace a pohoda.

PSI

Očkování psů proti vzteklině
KDY? V KOLIK? KDE?
14. května 2007, pondělí
od 17:00 do 18:00 Čelechovice - čekárna
16. května 2007, středa
od 13:00 do 13:50 Slovanka – park
od 14:00 do 15:50 Stochov – náměstí
od 16:00 do 17:00 Honice – u prodejny
Očkování bude provádět MVDr. Václav Fuchs.
Poplatek bude činit 70,- Kč. K dispozici jsou i kombinované vakcíny.

Pozvánka
12.5.2007 budou v Čelechovicích ,,Máje 2007“. Bude postaven ,,Král“ a svobodným dívkám ,,Májka“. Každou dívku si vyzvedne mládenec a zatancuje s ní před rodným domem. Jak jsme
zjistili, svobodných děvčat k tanci je v obci veliký počet, tak uvidíme, jak tanečníci zvládnou zastávky, kde od panímámy dostanou určitě nějaké tekuté občerstvení. Muzika pojede v potahu
taženém koňmi.
Organizaci a pokus o obnovení tradice si na svá bedra bere paní
Dita Pošmourná, majitelka místního pohostinství. Organizační
a finanční podporu přislíbili paní starostka Fišerová, Karel Pokorný ml.,Václav Štekrt, Josef Lavička st. a radní paní Chytrá.
Máje budou ukončeny veselicí v místním pohostinství. Všichni
s dobrou náladou jsou zváni k posezení i k tanci.
(p. B. Chytrá)
OČKOVÁNÍ JE POVINNÉ!!!
Majitelé psů, kteří se nezúčastní hromadného
očkování, jsou povinni předložit očkovací průkaz
na Městském úřadu ve Stochově, ve 3. patře, paní
Pucholtové.

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

Co nového u Kamarádů
Jaro se nám pomalu ale jistě překulilo do své druhé poloviny a Kamarádi si pro Vás
opět připravují oblíbené akce. Bohužel jsme museli zrušit Den Země, ale doufáme, že
jste ho oslavili po svém a příští rok se na něm opět uvidíme. Na 5. května je pro děti
i jejich rodiče připravena Dětská herna, opět s podtitulem – Kdo si hraje nezlobí. Bude se konat ve foyeru Domu kultury od 14 hod.
Na 9. června je plánována druhá Olympiáda v netradičních sportech, spojená
s malováním Maxiobrazu, tentokrát na nové téma. Olympiáda se bude konat na
náměstí ve Stochově a bude připraveno několik překvapení. Zváni jsou všichni obyvatelé Stochova a okolí.
Pro naše děti, v oddílech Mláďátka a Klikaři, se připravuje společná Velká letní
výprava a tábor. Školní rok zakončíme velkou oslavou s překvapením.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na naši Velikonoční výstavu
a koupí našich výrobků přispěli na chod sdružení Kamarádi.
Více informací a fotografie z našich akcí naleznete na webu Kamarádů
www.kamaradistochov.cz. Vaše náměty, dotazy a připomínky uvítáme na e-mailu –
kamaradi.stochov@seznam.cz.
Věra Fraitagová a Sylva Filipová

Jak si vede místní organizace Svazu tělesně postižených ve Stochově?
Místní organizace STP má velkou tradici. Byla založena v roce 1959 a její počáteční stav byl 19 členů. V současné době má
organizace 250 členů a jsou zde sdruženy všechny druhy postižení. Jakkoliv měnila organizace svůj název (Svaz invalidů, Sdružení zdravotně postižených a nyní specifická organizace Svazu tělesně postižených), stále jsou to stejní členové, postižení vnitřně, sluchově, zrakově a v neposlední řadě i senioři.
Činnost organice je každoročně hodnocena na pravidelné členské schůzi, kde jsou účastníci seznámeni mimo jiné
i s připravovanými akcemi. Účast na členských schůzích je velmi dobrá, členové se při této příležitost setkávají
se zástupci města, Domu kultury a nadřízenými orgány.
Výbor organizace se snaží, aby naši členové, kterým zdravotní stav a stáří neumožňuje účastnit se aktivit pro zdravé občany,
našli společnost lidí, kteří jejich handicapu rozumí a mohou posílit jejich duševní pohodu. K tomu by měla přispět i účast naší
klubové činnosti, to je kondiční cvičení, kondiční procházky, turistický kroužek a kroužky ručních prací. Dále potom ozdravné
pobyty a výlety, kde mohou načerpat nové síly a najít nová přátelství.
V organizování uvedených akcí nám vydatně pomáhá finanční pomocí Městský úřad Stochov a Dům kultury, který nám zdarma propůjčuje místnosti. Jedenáctičlenný výbor organizace za tuto pomoc velmi děkuje, protože bez ní
bychom nebyli schopni pořádat akce v tak velkém rozsahu.
Pokud by někoho oslovila některá námi pořádaná akce, nalezne nás každou lichou středu v klubovně naší organizace – Dům
kultury Stochov (šatny), vždy v 17:00 hodin. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
(Marie Staňková, předsedkyně organizace)

VÝSTAVA OBRAZŮ
Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu Stochov
a Domu kultury za povolení k uskutečnění výstavy obrazů
a miniatur v minigalerii na Mírovém náměstí ve Stochově.
Málokdy se člověk setká s takovou ochotou a přístupem.
Zvláště bych chtěl vyzvednout profesionální jednání
a ochotu pana Barocha, vedoucího stochovského kulturního zařízení, který všem připravovaným akcím věnuje
mnoho času. Děkuji také starostce Stochova paní
Bc. Stanislavě Fišerové za slavnostní zahájení výstavy
a za přednesená slova při vernisáži v pátek 6. dubna 2007,
rovněž tak mému kamarádovi Václavu Čížkovi za krásné
seznámení s mou prací a s našim dlouholetým přátelstvím
na poli sportu a práce s dětmi.
Setkání s občany Stochova a širokého okolí, kteří se této
výstavy v hojném počtu zúčastnili, je pro mě velikým
a nezapomenutelným zážitkem a ještě jednou děkuji.
(Josef Vejvoda)

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
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DĚTÍ

Místní organizace ČSSD zve
stochovské děti, malé či velké, dne 2. června
(v sobotu) od 13,00 hodin na oslavu Dne
dětí. Kam? Na louku před sokolovnu, za
nepříznivého počasí do sokolovny.
Přijďte! O zábavu bude postaráno.
Soutěže o ceny, pamlsky, různé hry, atd.
Místostarostka a místopředsedkyně
Mgr. M. Becherová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou paní
starostce Bc. Stanislavě
Fišerové, celému Městskému
úřadu ve Stochově a všem
známým za projevená blahopřání k narozeninám.
Ludmila Dvořáková
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za přání
k mým narozeninám.
Josef Stibor
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, paní starostce Fišerové a paní Zelenkové, Svazu žen, Svazu
tělesně postižených, za přání a dárky k mým narozeninám.
Marie Staňková
Děkuji paní starostce a MěÚ Stochov za blahopřání, kytičku a dárek k mým 99. narozeninám.
Josef Tomášek
Děkuji za blahopřání k mým narozeninám paní
starostce Fišerové a MÚ Stochov.
Václav Bendl
Děkuji p. starostce Bc. St. Fišerové, Městskému
úřadu Stochov, Komisi pro mládež a seniory zastoupené p. Guziovou, ČČK p. Bradáčovou, za
obec baráčníků „Kačák“ p. Langerovou, za blahopřání a předání dárků k mým narozeninám. Zároveň děkuji všem přátelům a známým, kteří mi blahopřáli.
Drahoslava Jiravová
Děkuji městskému úřadu
a paní starostce za blahopřání
a dárek, který mi dali k výročí
80 let a především děkuji rodině
a známým zároveň také bývalým spoluzaměstnancům fy Prefa, kteří mě také
potěšili dárkem k mému výročí 80 let.
Květuše Frolíková

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 5/2007 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.

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům Městského úřadu ve Stochově, zvláště pak paní starostce
Bc. Stanislavě Fišerové a paní Janě Suprunové za
blahopřání a předaný dárek k mým 70. narozeninám. Zároveň děkuji všem kamarádům, kteří se
zúčastnili společné oslavy a členům Maratonského
klubu Kladno za projevené blahopřání a dárky
a Tenisovému klubu Stochov za pronajmutí klubové místnosti.
Václav Čížek
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově, starostce
města paní Bc. Stanislavě Fišerové a všem blízkým
za milé blahopřání k mým narozeninám.
Alena Syberová
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KRUŠOVICKÝ SOUDEK

Opět úspěšní zápasníci Sokola Stochov-Honice
Borci Sokola Stochov-Honice se 14. dubna zúčastnili mezinárodního turnaje přípravek a mladších žáků v zápase řecko-římském
a volném stylu v Krásné Lípě.
Vedli si opět velmi dobře. V přípravce, ve váze do 38 kg získala Jana
Morávková zlatou medaili. Druhou zlatou získal ve váze do 37 kg
v mladších žácích Filip Krejčí. A do třetice, stříbrnou medaili získal ve
váze do 59 kg bratr Filipa, Tomáš Krejčí.
Dále se Ondra Chlíbec ve váze do 24 kg umístil na 5. místě, do 42 kg
skončil Jaromír Volf na 4. místě a do 48 kg Dan Štěpán na 4. místě.
V družstvech skončil Sokol Stochov-Honice na velmi pěkném 3. místě
z 11 družstev.
Trenéři Procházka a Stöber byli velmi spokojeni. O dalších akcích Vás
budu informovat.
V současné době se připravujeme na velký mezinárodní turnaj do
Kladna.
(Jiří Procházka, předseda oddílu)

O KRUŠOVICKÝ SOUDEK
V neděli 29. dubna byl v 9:35 odstartován 27. ročník přespolního běhu O krušovický soudek za účasti 121 závodníků z toho 14 žen. Startu
se zúčastnili zástupci sponzorů a starostka města, paní Bc. Stanislava
Fišerová.

J. Beránek

J. Jedlička

PLETICHA SI PŘIHNE PO ČTVRTÉ
(vč, be) – Ve čtvrtý triumf proměnil svůj pátý start
na Krušovickém soudku Richard Pleticha z Kadaně
(dosavadní vítěz ročníků 2003, 2005 a 2006) a pomyslně si tak „přihne“ z hlavní ceny, ze soudku krušovické dvanáctky. A současně taky dohnal v počtu
vítězství dosavadního rekordmana Jiřího Klesnila.
Na start u Svatováclavského dubu se postavilo 121
závodníků a závodnic (zatím jen ve třech ročnících
byla účast vyšší) a ti všichni více či méně úspěšně
doběhli za ideálního počasí do cíle, po němž následovalo na již tradičně slavnostně vyzdobeném nádvoří krušovického pivovaru vyhlášení vítězů a posezení u věhlasného pěnivého moku. Mezi ženami
kralovala Radka Holubová (TEPO Kladno), která si
po dvou druhých místech vybojovala premiérové
vítězství. Potěšitelné je, že ke dvěma tradičním
účastníkům ze Stochova – Václavu Klosovi
a Jaroslavu Jedličkovi – přibyl tentokrát třetí, Jan
Beránek. Ten není sice „čistokrevný“ stochovák,
bydlí v Novém Strašecí, ale slouží jako strážník
u zdejší městské policie a řekl bych, že závod zaběhl velmi slušně. A ani tentokrát se neobešel právě
uplynulý ročník (již sedmadvacátý) bez menších
kuriozit – první byla spíše recesistická účast tří běžců ze Svobodné republiky Čížkov, která tak přijela
pozdravit hlavní pilíř tohoto závodu Mirka Čížka
(jen tak mimochodem velvyslance republiky pro
Stochov a okolí), druhou pak vypadlé jméno ze startovní listiny, když se k dosaženému času 1:43:29 na
64. místě nechtěl nikdo znát. Poprvé v historii závodu máme tedy čas neznámého běžce.
K tradičním pořadatelům a sponzorům závodu
(Královský pivovar Krušovice, KČT Stochov, Město Stochov, Nativel Stochov, Středočeská energetická a.s.) přibyl i jeden nový, jehož hala vyrostla
za našimi humny docela nedávno – Euromedia
Group k.s., Arvato Services. A navíc se závod běžel
pod záštitou středočeského hejtmana Petra Bendla,
který se ale z technických důvodů nemohl zúčastnit
slavnostního startu, k němuž se ovšem ostatní zástupci pořadatelů i sponzorů dostavili včetně starostky Stochova Stanislavy Fišerové.
Výsledky – muži kategorie A: 1. Pleticha (Kadaň)
1:10:51, 2. Wallenfels(Vinohrady) 1:12:50, 3. Martínek (Vysočany) 1:14:04, 68. Beránek (MP Stochov) 1:43:57; kategorie B: 1. Poduška (Tepo Kladno) 1:12:52, 2. Petronjuk (Kovošrot) 1:13:38, 3. Beshir (Loko Beroun) 1:17:27, 22. Klos 1:26:49, 51.
Jedlička (oba Stochov) 1:39.37; kategorie C: 1.
Smrčka (Říčany) 1:13:05, 2. Smitka (Mělník)
1:19:47, 3. Kovárník (Obora) 1:23:54; kategorie D:
1. Mucha (Kobylisy) 1:34:17, 2. Hlusička (Liga 100
Praha) 1:40:18, 3. Šůcha (Stříbro) 1:40:57; ženy
kategorie E: 1 Holubová 1:29:09, 2. Šubrtová (obě
Tepo Kladno) 1:33:16, 3. Voštinková (Kladno)
1:43:08; kategorie F: 1. Jedličková (MK Kladno)
1:33:51, 2. Mališová (USK Praha) 1:36:01, 3. Kubrová (Hvězda Praha) 1:37:42.

SPORT
KRÁTCE ZE SPORTU
ŠACHY (be, mz) – Turnaj v bleskovém šachu se uskutečnil
v herně ŠO Stochov v sobotu 7. dubna s těmito výsledky: dospělí:
1. Červenka (13.5 b.), 2. Hofner (13.5), 3. Kabát (11), 4. Zoula (11),
5. Vataha (10.5), 6. Tůma (10.5), 7. Honzík (10.5), 8. Dejmek (8.5),
9. Koblic (8), 10. Müller (6). Žáci: 1. Müller jun. (6), 2. Krtil (5),
3. Valter (3), 4. Vandělík (2), 5. Ištok (2), 6. Beneš (1). Ceny do turnaje poskytli sponzoři NATIVEL a.s. Stochov (J.Žák), DERMA
Kladno (p. Žežulka), Tiskárny Praha (ing. Tůma).
* * *
STOLNÍ TENIS (be) – Nepříliš úspěšná sezóna skončila také pro
stolní tenisty Sokola Stochov-Honice. A- tým skončil v tabulce krajské soutěže I. třídy na předposledním 12. místě a společně
s posledním Slaným přímo sestoupil do krajské II. třídy. Zde hrálo
v letošní sezóně béčko, také jemu se příliš nevedlo, ale 9. místo mu
zajistilo účast alespoň v play-out bojích o udržení. Jeho soupeř
z Rakovníka však do zápasů nenastoupil, prohrál kontumačně a stochovská rezerva tím soutěž udržela. V nové sezóně tak s největší
pravděpodobností uvidíme oba týmy ve stejné soutěži. Céčko se
v okresním přeboru I. třídy rovněž zachránilo, i když jen o fous, protože skončilo na jedenáctém, posledním nesestupovém, místě.
***
FUTSAL (be) – Další soutěží, která v dubnu skončila, je krajský
přebor ve futsalu. Sebranka Stochov sezónu ukončila na 6. místě,
když si překvapivě lépe vedla na hřištích hostů, než doma. Zatímco
v tabulce domácích utkání skončila až devátá, v tabulce utkání venku
jí patří lichotivé třetí místo.
***
ŠIPKY (be) – Mistrovská klání středočeských šipkařů skončí sice
až během května, ale už dnes se zdá nepravděpodobné, že by áčko
Pavouků udrželo třetí ligu – muselo by všechna tři zbývající utkání
vyhrát za předpokladu, že Řevnice všechno prohrají a Rozdělov zaváhá alespoň dvakrát. Takže se zdá, že dojde ke stejné situaci jako ve
stolním tenisu a tým se v příští sezóně setká v divizi se svým béčkem, které se zatím ve skupině F středočeské divize drží ve středu
tabulky na sedmém místě bez postupových ambicí.
***
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HOKEJBAL (be) – Stochovská Hvězda v závěru
základní soutěže okresní hokejbalové ligy bojuje
o účast v play-off, kam se v minulé sezóně nedostala.
Zatím se drží na posledním postupovém místě – je osmá – a tak jí držme palce, aby jí poslední zápasy vyšly.
●
**
ŠPRTEC (be) – V 1. lize stolního hokeje jsou hráči
místního Sokola zatím na šestém místě s vyrovnanou
bilancí tří vítězství a tří porážek. Ve třetím kole
hraném v Praze podlehli domácím Prague NHL 15:5
a porazili Bizony z Uherčic 9:6. Béčko vede bez porážky pražskou skupinu druhé ligy, když v dosud dvou
odehraných kolech pětkrát zvítězilo a třikrát remizovalo.

PRONAJMU
místnost 4x4m s přístěnkem
4x2m, vytápění plynem,
teplá a studená voda,
samostatná měřidla energií.
Zabezpečeno mřížemi, výloha
(bývalé holičství). Vhodné
pro sklad, dílnu, kancelář
apod.

Náměstí U dubu 6,
STOCHOV,
tel.: 312 651 887.

KLAUN BANDA
Slovo o souboru:
BANDA se říkávalo chudým kočovným divadlům, které jezdily po českém venkově.
Protože většinu představení odehrajeme mimo svou domovskou scénu, zvolili jsme právě tento název.
Slovo BANDA lze považovat za synonymum ke slovu PARTA. – To je druhý důvod.
A protože tak krátký název by o nás mnoho nevypovídal, vymysleli jsme akrostich, kterým to doháníme:
Benešovské
Amatérské
Nezávislé
Divadlo
Autorské
Máme-li mluvit o činnosti BANDY, budeme velmi struční:
· Působíme druhou divadelní sezónu.
· V repertoáru máme černou komedii Tak takhle to bylo aneb Život je jen náhoda… a drama Klaun.
· V roce 2006 jsme se zúčastnili 76. Jiráskova Hronova s černou komedií.
Tak takhle to bylo aneb Život je jen náhoda…
· Při založení BANDY jsme zvolili jednoduché motto:
Cílem našeho snažení je, aby byli spokojeni diváci i naše svědomí.
Slovo o hře:
Chtěli bychom se vyjádřit k hrůze samoty a k hrůze neomezené moci.
Když se tyto dvě skutečnosti potkají (nebo dokonce prolnou), vznikne příběh našeho Klauna.

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV
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ŠACHY

ŠACHISTÉ SKONČILI OSMÍ
(be, mz) – Sezóna skončila pro
stochovské šachisty v regionálním přeboru, když v posledním zápase uhráli
bod v Hostivicích a v ko-nečném účtování skončili v tabulce na osmém místě.
I když výsledek zápasu nemohl už vůbec nic ovlivnit, nastoupily oba týmy
v poměrně silných sestavách a utkání
také bylo jak se patří dramatické. Stochov dokázal, že na mužstva z předních
pozic dokáže zahrát a zápas plný zvratů
nakonec skončil remízou, což je pro
Stochov určitě úspěch. Na první šachovnici Hofner tentokrát na soupeře
neměl, na druhé hrál Kabát i jeho soupeř bez chyb a rychle dospěli
k patu. Červenka si na třetí šachovnici stál během partie lépe, ale soupeř pak obětoval střelce a vytěžil věčným šachem remízu. Naopak na
čtvrté šachovnici si stál lépe domácí borec, ale nakonec si zablokoval
hloupým tahem krále a Honzík toho už dokázal využít k zisku půl bodíku za remis. Vataha se na páté šachovnici uchýlil ve střední fázi partie ke své oblíbené hře jezdcem, posbíral domácímu soupeři hromadu
pěšáků a ten nakonec vzdal. Zoula na šesté šachovnici získal hned
v úvodu výhodu dvou pěšců a po výměně těžkých figur dokázal tuto
výhodu udržet a domácí borec rovněž vzdal. Na sedmé šachovnici bodově mnohem lepší domácí Šoltys (2014 ELO) od počátku na Tůmu
(1564 ELO) tvrdě útočil, vytvořil si velice slibnou pozici, ale ve
20. tahu chyboval, zablokoval si věž a Tůma toho hbitě využil k další
remíze. Na osmé šachovnici Jůzl vedl čtyřhodinový vyrovnaný boj, ale
v koncovce domácímu borci podlehl.
Přestože tedy mistrovské boje skončily, činnost šachového oddílu
pokračuje dál oddílovým přeborem mužů a žáků, tréninkovými zápasy
a k dispozici je i řada pozvánek na turnaje jednotlivců i družstev. Jsou
samozřejmě zváni i noví zájemci o hru, především mládež. Každý, kdo
chce trochu provětrat mozkové závity, může kdykoliv přijít mezi nás.
Herna je v 1. poschodí domu kultury a najdete nás tam vždy v sobotu
od 14,30 do 19 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin.

Konečná tabulka regionálního přeboru A:
01. Kralupy B
11-09-01-01 28
02. DDM Slaný
11-09-01-01 28
03. O. Voda
11-08-00-03 24
04. Hostivice
11-07-01-03 22
05. Velvary
11-05-03-03 18
06. Libčice
11-05-02-04 17
07. Mělník
11-03-02-06 11
08. Stochov
11-03-02-06 11
09. Úholičky C
11-03-01-07 10
10. Kralupy C
11-02-02-07
8
11. Dobrovice B
11-01-03-07
6
12. Neratovice B
11-01-02-08
5

TENIS
Tenisová sezóna zahájena
Okresní přebor mužů
Tenisový klub Stochov uspořádal
ve dnech 21. - 22.4. 2007 na svých
dvorcích Okresní přebor mužů.
K prezentaci se dostavilo 13 hráčů.
K vidění byla na začátek antukové
sezóny zajímavá utkání. Z vítězství
se radovali pouze domácí hráči.
Ve dvouhře zvítězil Jiří Klučka
a ve čtyřhře se Jiří Klučka radoval
spolu s Martinem Kunkelou.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Klučka J. (1) /TK Stochov/ –
Růžička T. /LTC Rakovník/ 6/4,
6/2, Franc J. (2) /LTC Slovan Kladno/ – Kunkela M. /
TK Stochov/ 6/3, 6/1, finále: Klučka – Franc 6/3, 4/6,
6/3.
Čtyřhra – semifinále: Klučka, Kunkela – Klusák R.,
Klusák K. /TK Stochov/ 6/1, 6/4, Franc, Dlouhý /oba
LTC Slovan Kladno/ - Paták M., Velc T. /oba
TK Stochov/ 6/3, 6/2, Finále: Klučka, Kunkela –
Franc, Dlouhý 6/3, 2/6, 6/4.

Soutěže družstev
Poslední dubnový víkend zahájila družstva
TK Stochov prvními utkáními letošní soutěže družstev.
„A“ družstvo dospělých na úvod prohrálo na domácích dvorcích s Tenis DLI Kladno 3:6, „B“ družstvo
dospělých prohrálo v Rudné taktéž 3:6 a družstvo
dorostu zvítězilo na domácích dvorcích 5:4 nad TCC
Rakovník. „C“ družstvo dospělých a družstvo mladšího žactva měli v prvním kole volno.
Další utkání soutěže družstev je na programu
5. a 6.5.2007.

NOVINKA !!!

KAMARÁD
Stavební spoření rozšířeno
do 18 let ZDARMA
úspora 1.5OO Kč
najdete nás v DK býv. čistírna
pondělí 14-17, středa 9-11 hod.
kontakt: 731060115, 312651051
e-mail: jahou@seznam.cz

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.
RYCHLÉ
PŮJČKY BEZ
RUČITELE
DO 48 HODIN

KONTAKT: 775 647 800
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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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J. Šípka 486, 273 03 Stochov, tel. 312 651 355, E-mail: DK.Stochov@seznam.cz

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ KVĚTEN 2007

Úterý 8.5. Přebor ČOS a kvalifikace na MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY V MAŽORETKOVÉM SPORTU
Mírové nám. Stochov od 9,00 hod.; bez vstupného; doprovodný
program, nafukovací skákadlo pro děti zdarma!; občerstvení.
V případě nepřízně počasí se akce koná ve Sportovní hale Stochov. Předpokládaný konec v 18,00 hodin. Celodenní rodinná
akce. Tip na květen!
Čtvrtek 17.5. Pavel Němec – KLAUN
Divadlo BANDA Benešov. Motto: Chtěli bychom se vyjádřit
k hrůze samoty a k hrůze neomezené moci. Když se tyto dvě
skutečnosti potkají, vznikne příběh našeho Klauna.
Velký sál
od 19,00 vstupné: 50,Středa 23.5.
Koncert ZUŠ Stochov
Velký sál DK
od 16,00
vstupné dobrovolné
Čtvrtek 24.5.
Besídka II. Mateřské školy ve Stochově
Velký sál DK
od 15,30 hod.
Pátek 25.5.
KOKTEJL
Další díl zábavného pořadu. Tentokrát s Musica Dolce Vita aneb vážná hudba ne tak vážně. Doplněno verši. Máj – lásky
čas – to je hlavní téma tohoto koktejlu. Dále vystoupí Divadlo

Luna Stochov se scénkami Vodník a Faust a krásné břišní
tanečnice! Večerem provází a zpívá Kamila Barochová.
Máte se na co těšit!
Foyer DK
od 19,00 hod.
Vstupné: 60,Čtvrtek 31.5. Vl. Renčín: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Nevyčerpatelné téma vztahu mužů a žen, zasazeno do Řecka př. naším letopočtem v období války mezi Athénami
a Spartou. Vynikající komedii se zpěvy přijede pro vás
sehrát poděbradské divadlo DS JIŘÍ. Pokud bude příznivé
počasí, bude představení sehráno v parku za budovou
městského úřadu! Tak tedy - přijďte se podívat do našeho
přírodního divadla, jde o jedinečný kulturní zážitek, který
vás připraví na krásu letních dní a nadcházejících prázdnin ..
Park za budovou MÚ Stochov, za nepřízně počasí DK Stochov – velký sál, od 20,00 hodin. Vstupné 60,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

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC KVĚTEN 2 0 0 7

Čtvrtek 24.května *GOYOVY PŘÍZRAKY*
Premiéra historického filmu Španělska a USA v režii
slavného Miloše Formana o svobodě jednotlivce ve společnosti 18. a 19.století.
Vstupné: 70 Kč * 117 minut * České titulky * Mládeži
nepřístupno
Pondělí 28.května *ROCKY BALBOA*
Premiéra amerického filmu je životní drama muže, který
se postavil do boxerského ringu. V hlavní roli opět vynikající Sylvester Stallone.
Vstupné: 66 Kč * 102 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Středa 2.května *ŠARLOTINA PAVUČINKA*
Premiéra rodinného filmu USA, jehož hrdinou je malé prasátko,
které zjistí, že v nouzi poznáš přítele. Pomoc přichází shora ...
Vstupné: 58 Kč * 97 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Neděle 6.května *MOJE SUPERBEJVALKA*
Premiéra širokoúhlé fantastické komedie USA. On jí zlomil srdce,
ona jemu všechno. V hlavní roli vynikající Uma Thurmanová.
Vstupné: 60 Kč * 97 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Středa 9.května *VRATNÉ LAHVE*
Premiéra české filmové komedie Jana Svěráka je dojemným příběhem bývalého učitele v pozici důchodce. V hlavní roli Zdeněk Svěrák.
Vstupné: 76 Kč * 95 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Pátek 11.května *JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ*
Premiéra českého celovečerního animovaného povídkového filmu
s prvky hororu a černého humoru. Režie Jan Balej.
Vstupné: 70 Kč * 75 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Pondělí 14.května *ARTUR A MINIMOJOVÉ*
Premiéra širokoúhlého animovaného filmu USA o chlapci, který
se vydává hledat bájný poklad do země, kde žijí trpaslíci.
Vstupné: 60 Kč * 103 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Středa 16.května *NOC V MUZEU*
Premiéra fantastické komedie USA. I při práci nočního hlídače
můžete zažít neuvěřitelná dobrodružství s oživlými exponáty.
Vstupné: 64 Kč * 109 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Neděle 20.května *SEJMI ESO*
Premiéra širokoúhlé akční komedie USA ve které vyhrává ten, komu se podaří „sejmout eso“ v podobě populárního varietního
umělce.
Vstupné: 62 Kč * 108 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Připravujeme na červen 2007 :
*300: BITVA U THERMOPYL*
*PRÁZDNINY PANA BEANA*
*SPIDER-MAN 3* ROBINSONOVI* BESTIÁŘ*
TAXI 4*
*DIVOČÁCI* MOST DO ZEMĚ TERABITHIA*
*SPLÁCHNUTEJ*
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
Program našeho kina najdete na internetové adrese: kina.365dni.cz

