NAŠE MĚSTO STOCHOV
infor mační měsíčník ročník XXX/2007

Cena 3 Kč

8

20 LET STOCHOVSKÉHO TENISU

K. Klusák, J. Hřebec, Z. Vrba, H. Suková, R. Klusák (pokračování str. 9)

UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:
VYDÁNÍ:

Mládežnická výměna

2-3

Arvato services

4-5

Kabelová televize

6

Městská policie

7

Okénko pro
motoristy

8

Sport

9

Sport
Poděkování

10

Kulturní zařízení

11

Inzeráty

12

UPOZORNĚNÍ
SPORTOVNÍ HALA
BUDE OTEVŘENA JIŽ
OD 30. ČERVENCE 2007

Stránka 2

MLÁDEŽNICKÁ VÝMĚNA STOCHOV - SAARWELLINGEN 9.7. - 15.7. 2007

Mládežnická výměna mezi městy Stochovem a Saarwellingenem má dlouholetou tradici, započala již v roce 1992.
V pondělí 9.7.v brzkých ranních hodinách, odcestovala skupina 26 mládežníků ze Stochova k našim německým přátelům.
Kolektiv mladých lidí byl zastoupen ZŠ, SOU, Gymnáziem a sportovními oddíly -stolní tenis, tenis a fotbal- ve stáří 14-19 let.
Jako doprovodné osoby, přesně řečeno dozírající osoby na chování našich zlatíček, se zájezdu zúčastnily: místostarostka
Mgr. Becherová, asistentka starostky paní Daniela Lišková, mzdová účetní paní Olga Merunková a ved. Kulturního střediska
Slaný pan Artur Loun.
V 6.00 hod. v pondělí ráno nám paní starostka Ing. Fišerová popřála hezký pobyt a klidnou cestu za hranice naší vlasti,
poslední zamávání od rodičů a autobus vyrazil na cestu plnou dobrodružství a občas i starostí. Kolem 16.00 hodiny, tak jak byl
příjezd naplánován, jsme dorazili do Saarwellingenu, ubytována byla naše skupina v malé církevní škole v obci Reisbach, která
se nachází asi v rozsahu 6 km.
Po slavnostním přivítání saarwellingenským starostou Mikem Philippim a seznámení s programem, naše zatím z autobusu
rozespalá děťátka, byla rozdělena do tříd, kde nás čekala na spaní připravená spartakiádní lehátka. Chutná večeře v restauraci
nám dodala síly k večerní procházce a seznámení se s Reisbachem, neboť někteří zde byli poprvé. A jak vypadal náš stravovací
program? V 8.00 hod. snídaně, jak se říká na vidličku, v Lohwies hale naší školičky, chutný oběd ve 12.00 hod. v místní
rodinné restauraci Kupferkessel, večeře většinou opět v místě
ubytování kolem 18.00 hod. Zkrátka řečeno, o přísun dobré
krmě bylo perfektně postaráno.
Od úterý do soboty jsme se řídili programem, který byl
velice zajímavý a pro mnohé z nás vyčerpávající. Náš
autobus i s panem řidičem byl celý týden k dispozici, odvezl
nás vždy tam, kam bylo třeba, i když mohu ze své zkušenosti
říci, že několik kilometrů pešky nebo běhu hlavně ve večerních hodinách by našim svěřencům neškodilo, neboť málo
kdo z vás si dokáže představit, že mladý člověk na mládežnické výměně nepotřebuje téměř spát. Hrůza!
Nemohu bohužel vyjmenovávat den po dni zážitky
a události, ale krátce se dotknu míst a činností, které do našeNalbach
ho programu patřily.
Vyhlídková jízda obcí Saarwellingen, která se v podstatě
skládá ze tří částí - Saarwellingen, Reisbach a Schwarzenholz, koupání v nádherném krytém bazénu v Tholey, prohlídka a návštěva firmy Brose, dodavatele podniku Ford Saarlouis, přátelské setkání se smíšenými družstvy stolního tenisu a setkání
v klubovém sklepě TTC Schwarzenholz, návštěva okresního města Saarlouis spojené s nákupy, dobrodružná výprava stezkou
a návštěva chrámu na Litermontu v Nalbachu, exhibice s příjemným posezením v Technických službách v Lachwaldu, spojená
s ukázkou německé techniky, celodenní výlet do Trieru, nejstaršího historického města v Německu.

Firma Brose
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Tento náš páteční výlet, musím podotknout, byl bohužel zakončen pro naši českou skupinu
mezinárodní ostudou! A co si myslíte, vážení přátelé, že se asi stalo? Jeden žák ze ZŠ ve
Stochově v tomto nádherném městečku Trieru kradl. Hrůza! Zcizil ve značkovém obchodě
se sportovními věcmi krátké kalhoty v hodnotě 30 EUR a byl při tom dopaden. Téměř všichni
z naší mládežnické výměny tohoto zlodějíčka odsoudili, ale tento hoch dal opět špatnou nálepku
nám, poctivým Čechům, v zahraničí.
Koupaliště v Saarwellingenu
A nyní radši rychle
zpět k příjemnějším
událostem. V sobotu
dopoledne měli naši
mlád ežníci vo lno ,
neboť s chutí vyspávali
předešlou páteční diskotéku, která se konala v Mládežnickém klubu v Saarwellingenu. No a náš pobyt
zde, u pohostinných a milých německých přátel, se
chýlil ke konci. Ještě návštěva hasičů spojená
s ukázkou techniky Schwarzenholz, večerní koupání
v koupališti v Saarwellingenu, neboť alespoň poslední
3 dny bylo příznivé počasí.
Návštěva u hasičů

Loučení, loučení, to je tak těžká
věc…. Tak začínají slova jedné české lidové písničky. Je tu neděle konec pobytu. 15.7. ráno po snídani, vybaveni balíčky s jídlem na
cestu, započalo loučení s panem
starostou, s Rolandem Steffenem,
který se o mládežnické výměny
stará a s ostatními přáteli. Poslední
fota a sbohem za dva roky, kdy
německá mládež přijede k nám na
Stochov a my jí připravíme zcela
určitě také tak krásný a zajímavý
program, jako oni nám.
A co mohu říci závěrem jako
jedna z účastnic a doprovodná osoba mládežnické výměny?

Mladí lidé jsou mladí lidé. Občas jsou svéhlaví,
hlučnější, nechtějí již poslouchat, to patří
k mládí. Ale co velice odsuzuji, a myslím si,
že i ostatní, když někdo krade. Pro příští mládežnické výměny, které se budou konat i v budoucnu, neboť toto přátelství mezi Stochovem
a Saarwellingenem má dobrou dlouholetou tradici, doporučujeme nebrat na mládežnické
výměny, jak se říká všechny děti, ale obezřetněji
vybírat a zvažovat, neboť někteří jedinci nám
mohou naše dobré jméno a reputaci za hranicemi
naší vlasti pokazit.
Místostarostka– Mgr. M.Becherová
Loučení
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ARVATO SERVICES
PTALI JSME SE ZA VÁS V ARVATO SERVICES

Již 16. června 2004,
na svém 9. zasedání odsouhlasilo jednohlasně zastupitelstvo města Stochov záměr
společnosti Arvato services,
postavit na okraji katastru
našeho města několik
výrobních hal ve třech
etapách. Současně schválilo
odprodej pozemků ve vlastnictví města potřebných pro
tento záměr. Před projednáváním v ZM proběhla
ve foyeru kina beseda, na
kterou dostal každý obyvatel
města pozvánku. Besedy se
zúčastnili i obyvatelé lokality starý Stochov. Byli
přítomni i zástupci vedení
jmenované společnost. Zde
byla velmi podrobně projednána výstavba areálu Arvato services.
Mezitím došlo na základě voleb k částečné obměně zastupitelstva, a tak byl tento bod znovu na programu 4. veřejného zasedání zastupitelstva města. V průběhu celého období byly projednávány dopady
na životní prostředí, následovalo územní a stavební řízení. Jednání měla pozitivní dopady, např.: věci
které se měly upravit se upravily. Přesto, že II. a III. etapa výstavby areálu byla již zastupitelstvem schválena, díky novému stavebnímu zákonu se vše muselo projednat ještě jednou, na 4. zasedání ZM 5. dubna
2007. Zastupitelstvo města znovu, téměř jednomyslně, výstavbu schválilo s tím, že znovu uložilo 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. Zda a jak
vedení města tento úkol plní, jsme zjišťovali přímo ve vedení společnosti arvato services, kde nám velmi
ochotně vyšel vstříc generální ředitel společnosti pan Ing. Lubor Lepič
Pane generální řediteli, došlo v poslední době k setkání s vedením města a pokud ano, jakým
směrem se ubíralo?
Jakou časovou posloupnost bude mít výstavba II. a III. etapy?
I když haly stavěné ve II. etapě budou směrem od obytných domů, jaká bude asi vzdálenost od
konce poslední haly III. etapy k hranici pozemku nejbližších rodinných domků?
Jaká bude frekvence kamionů?
Jak známo naše firma připravuje technickou dokumentaci a povolení pro další fázi rozšíření areálu logistického
centra Stochov. V této souvislosti jsme průběžně v kontaktu jak se Stavebním úřadem, tak i s vedením města Stochov. Výstavba dalších modulů bude vždy vázána na konkrétní potřeby našich zákazníků.
Naše rozvojové plány areálu jsou primárně cíleny do východní části areálu, tedy pokračovat nejdříve s výstavbou
modulů E,F a G (II.etapa) směrem od obce. Dobu výstavby předpokládáme asi 4 měsíce. Další rozvoj výstavby III.
etapy (moduly A,B) nelze v současnosti předjímat. Vše záleží do značné míry od úspěšnosti rozvoje našeho podnikání, ale též na vnějších ekonomicko-hospodářských faktorech jak v České republice, tak i v Evropě, na jejichž trzích naše firma podniká.
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Na dubnovém zasedání pan Ing. Sybera řekl, že v červenci minulého roku probíhalo zjišťovací
řízení, které bylo vyhlášeno krajským úřadem. Nebyly shledány negativní dopady na okolí. Proč
tedy byly na tomto veřejném zasedání vzneseny závažné připomínky? Při dřívějších jednáních se
mluvilo o možnosti vysázení rychle rostoucích dřevin do tohoto prostoru, než by dorostly dřeviny
kvalitnější, lépe tlumící hluk. Mohly již více jak dva roky růst. Do třetí etapy zbývají ještě roky, takže
jejich účinnost mohla být téměř okamžitá…
Z pohledu aktivit, kterými se naše logistická firma zabývá, je zřejmá orientace na poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou jak v oblasti kompletace zboží a výrobků, tak v segmentu poprodejních služeb pro hi-tech výrobky,
jako například opravy mobilních telefonů. Při těchto aktivitách nevznikají žádné škodlivé odpady, ani exhalace, které
by negativně ovlivňovaly okolí. Tyto skutečnosti byly samozřejmě pečlivě přezkoumány odpovědnými orgány odboru
životního prostředí. Například jedním z měřených parametrů byla hlučnost. Měření vně i uvnitř areálu prováděli nezávislí specialisté společně s Krajskou hygienickou stanicí. Po vyhodnocení naměřených údajů konstatovali, že veškeré měřené parametry splňují normou stanovené limity a dokonce jsme v mnoha parametrech významně pod limitními
hodnotami. Tato zjištění jsou pro nás důležitá především z pohledu koncepce rozvoje. Oba dnes stojící moduly představují "technologické srdce" areálu, kde je koncentrována většina vzduchotechniky, protipožární techniky, kotelna a
další celky. Při dalším rozvoji se pak počítá s propojením technologie dalších modulů na tuto již instalovanou, čímž
nebudou významně přibývat například další zdroje hluku ani exhalací.
Je samozřejmé, že při dalším rozvoji se počítá i s početnými vnějšími parkovými úpravami a výsadbou stromů a keřů. Právě detailní arboristická studie tvoří samostatnou přílohu rozvojových plánů arvata. Byla vypracována odborníky v oboru krajinářství, a to s cílem omezit dopady činnosti naši firmy na nejbližší okolí a vytvoření konceptu začlenění Arvata do krajinného rázu.
Zeleň však není jediným prvkem, který obohatí okolí. Počítáme též s další výstavbou chodníků a vytvořením autobusových zastávek, které budou ku prospěchu nejen naším zaměstnancům, ale též občanům Stochova.

Nezhorší se signál pro příjem TV pro blízké rodinné domy, až dokončíte výstavbu haly 3. etapy?
Co se týká vlivu III. etapy na televizní signál je třeba opakovat co již bylo řečeno. V současnosti je velice těžké
předjímat začátek III. etapy. Mimoto zabýváme se logistikou a nejsme tedy experti v oblasti televizního signálu. Nicméně nepředpokládáme vliv našeho logistického centra na kvalitu televizního signálu, zvláště nově zaváděného digitálního vysílání.

V jakých oblastech bude Vaše společnost v budoucnu podnikat a jaká bude náročnost na
odbornost zaměstnanců?
Naše firma se snaží poskytovat služby co nejširšímu spektru zákazníků, kteří potřebují naše logistické služby. V
tuto chvíli nabízíme práci jak technikům oprav telefonů, tak pracovníkům kompletace. Při školení zaměstnanců dokonce spolupracujeme s několika středními školami a učilišti z regionu. Jako dobrý příklad lze uvést rodící se spolupráci se stochovským učilištěm, kde se hodláme podílet na výchově učňů z oboru "Logistik operátor".
Za rozhovor a ochotu děkuje Jan Houžvic

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI HORKOU
NOVINKU!
Úrazová pojistka=řešení pro každého
a na celý život:
*Jen u WÜSTENROTU!
Zabezpečení od kolébky až po vysoký
seniorský věk
*Základní úrazové pojištění – zabezpečení
pro případ trvalých
následků úrazu a navíc u závažných úrazůdoživotní úrazový důchod
*Připojištění smrti úrazem
*Připojištění bolestného a hospitalizace
následkem úrazu
a denní dávka v případě pobytu v nemocnici
Úrazová pojistka za návratné pojistnédvojí zabezpečení v jedné mimořádně
výhodné smlouvě: Jen u Wüstenrotu!!!
MOŽNOST VÝZNAMNÝCH SLEV
Přijďte najdete si v počítači pojistku
„na míru“ a podle
Vašich finančních možností.
Kontakt: 312 651 051, 731 060 115,
e-mail: jahou@seznam.cz
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KABELOVÁ TELEVIZE

VÝPADKY KABELOVÉ TELEVIZE NEBYLY PROBLÉMEM JEN STOCHOVSKÉ KABELOVÉ
TELEVIZE. VÝPADKY KABELOVÉ TELEVIZE BYLY ZAZNAMENÁNY V CELÉ REPUBLICE
Výpadky v kódování na satelitu způsobily problémy uživatelům,
kabelovkám i vysílatelům
Firma Trade and Technology, a.s. (TaT), jeden z distributorů dekódovacích karet pro příjem českých programů ze
satelitu, provádí v poslední době testy změny kódování CryptoWorks firmy Irdeto Access. Všechny úpravy v kódování mají připravit systém na vyřazení starých karet dříve prodávaných pod názvem Czech Link z provozu a díky nim
je (zatím) možný "neoficiální" příjem základních programů v EMU. Na jedné straně jde o nezbytný krok k upgrade
systému, na straně druhé přináší řadu technických problémů, které se projevují na profesionálních set top boxech u
terestriálních vysílačů a také u provozovatelů kabelových sítí, které využívají dekódovací karty tohoto dodavatele.
Výpadky v kódování se na pozemních vysílačích a kabelových sítích, které odebírají signál programů z paketu CS
LINK projevuje tak, že diváci mají krátkodobě či dlouhodobě jen černou obrazovku. Diváci i vysílatelé se právem
domáhají odstranění technických problémů. První technické potíže s kódováním na CS LINKu se objevily v lednu
letošního roku, během týdne, ve kterém se provedla modifikace starého kódování s cílem zamezit "příjmu kódovaných programů bez karty" (tedy vyřazení tzv. pirátských dekodérů). Opatření mělo jen krátkodobý účinek. Během
několika hodin se objevily aktualizace pro EMU a také se vyskytly první problémy - kabelovky i pozemní vysílače
měly potíže se s tímto kódováním vypořádat. Problémový leden následoval duben a květen a doba, kdy vysílatelům
začala docházet trpělivost. Prima TV na svých webových stránkách se omlouvala divákům, kteří přijímají signál z
pozemních vysílačů a jsou "bez obrázků a zvuku", tj. mají na předvolbě Prima TV pouze černou obrazovku. Provozovatel Prima TV opakovaně
upozorňoval na popisované problémy a žádal okamžité řešení situace. Nedočkal se toho. Reakce, která se dala očekávat: Prima TV vypověděla společnosti TRADE and TECHNOLOGY jednu ze smluv.

Prima TV vypověděla smlouvu TaT
"Je pravda, že Prima TV vypověděla jednu obchodní smlouvu, kterou měla s TaT uzavřenu. Předmět a obsah této smlouvy jsou obchodním
tajemstvím," uvedl Jaromír Glisník, výkonný ředitel společnosti TRADE and TECHNOLOGY. O jakou smlouvu se jedná neupřesnil. Obdobně
nechtěla vypovězenou smlouvu komentovat Prima TV. "Jsme vázáni mlčenlivostí a nejsme tudíž oprávněni bez předchozího souhlasu Trade &
Technology sdělovat údaje týkající se našeho smluvního vztahu," řekl tiskový mluvčí Prima TV. Vypovězení smlouvy teoreticky znamená, že
zákazníci TRADE and TECHNOLOGY (TaT) by mohli na svých kartách přijít o program Prima TV. Oba subjekty to ale v současné době popírají. "Výpověď smlouvy, o které je řeč, nemá žádný vliv na skutečnost, že TV Prima je a bude aktivní jak na stávajících, tak na nově prodávaných kartách TaT," komentuje událost Jaromír Glisník. "Abychom zamezili šíření dalších fám, požádali jsme o písemné stanovisko k této záležitosti TV Prima. Toto stanovisko jsme získali spolu s ujištěním, že se nic nemění na zájmu TV Prima o přítomnost v balíku TV programů aktivovaných prostřednictvím karty TaT. ANO, zákazníci TaT budou mít program TV Prima i nadále k dispozici," dodává.Uživatelé karet TRADE
and TECHNOLOGY si (zatím) žádných zásadních změn nemohou povšimnout. Stále probíhá aktivace nových karet včetně programu Prima
TV. "Diváky bychom rádi ubezpečili, že spolupráce s Trade & Technology v současné době pokračuje a zasílání oprávnění pro dekódování
programu TV Prima na karty Trade & Technology probíhá standardním způsobem," uvedl Ladislav Pavlík z Prima TV. To, že se něco děje
vedle změny kódování a s tím i souvisejících problémů dokazuje právě vypovězená blíže neupřesněná smlouva. Tiskový mluvčí Prima TV to
nepřímo potvrdil svým výrokem ("... v současné době pokračuje ...").

Česká televize si zve zástupce CS LINKu na kobereček
Problémech s dekódováním se netýká jen Prima TV ale i dalších vysílatelů a kabelových operátorů, kteří využívají distribuční signál. Problematiky si všímá i ČT. "Česká televize registruje aktuální situaci v satelitním vysílání svých kanálů na platformě CS Link (družice Astra 3A),"
konstatoval Martin Krafl, tiskový mluvčí České televize. "Ředitel techniky ČT, Ing. Rudolf Pop, bude dnes odpoledne jednat se zástupci CS
Link, bude požadovat nápravu a informace o přijatých protiopatřeních," dodal Krafl.

I CS FILM hlásí výpadky
Dalším z vysílatelů, kdo řeší stávající situaci s dekódováním svého programu na profesionálních set top boxech ale také i u DTH příjmu je
Československá filmová společnost s.r.o., provozovatel placeného kanálu CS FILM (Pro CS FILM je satelitní platforma CS LINK je distribuční
platformou a jedinou satelitní službou, kde je možné tento program naladit). Jan Jurka, jednatel této společnosti ke kauze (ne)dekódování
satelitního signálu programu říká: "Kódování TV programu CS FILM je téměř ve 100% zajišťováno společností Trade and Technology, a.s. Dá
se říci, že do letošního jara jsem mohl říci, že spolupráce je výborná. Od jara a zvláště od května t.r. se ale zvyšují stížnosti uživatelů na časté
výpadky, obnovování zápisů a reaktivace přijímačů."
CS FILM díky zmatkům ohledně kódování může přijít o individuální zákazníky. "U individuálního příjmu má tato situace i vliv na neprodlužování předplatného. Kódování placeného TV programu a chování k uživatelům v případě výpadků sehrává významnou roli v pozici TV programu
na trhu," popisuje Jan Jurka a vyhrožuje případným přechodem ke konkurenčnímu distributorovi, tj. ke společnosti Gital. "I když v současné
době existuje konkurenční nabídka a nebylo by to v české historii kódování TV programu poprvé, že by byla provedena změna operátora podmíněného přístupu, má naše společnost přesto zájem na další spolupráci s Trade and Technology, a.s., ale nemůže to být za každou cenu. V
případě, že výpadky budou pokračovat, budeme muset tuto spolupráci zvážit," dodává Jan Jurka.
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MĚSTSKÁ POLICIE

INFORMACE

Městská policie informuje ……….
Chraňte sami sebe
Chráníte svůj majetek?
Jako každým rokem nastal čas prázdnin a s ním se pravidelně
každý rok zvyšuje počet vloupání do našich bytů a domků. Příčina je jasná – zatímco odjíždíte na vysněné dovolené, zloději využívají opuštěnosti vašich obydlí. Mají také menší pravděpodobnost, že je někdo při
vloupání uvidí, jelikož sídliště a další obydlené oblasti jsou v létě téměř vylidněné.

O co můžete přijít při vloupání do našeho obydlí?
Majetek
Soukromí – cizí lidé se dotýkali našich věcí.
Nenahraditelné věci v podobě fotografií, dárků od našich milých
a památných předmětů po našich rodičích, prarodičích, které pro
nás mají velkou osobní hodnotu.
Čas – musíme sepisovat protokol s Policií, znovu jít koupit odcizený či poškozený majetek, obíhat instituce ohledně odcizených
dokladů, dokumentů…
Osobní doklady – reálné velké nebezpečí zneužití dokladů, které může vést i k spojování vaší osoby s trestnou činností a následným popotahováním bezpečnostními složkami.
Jistotu – již u nás jednou zloděj byl, tudíž má zmapován náš byt; ví, co se zde
nachází.
Plány – kvůli zařizování týkajícího se odklízení následků vloupání můžeme jen stěží
realizovat činnosti, které jsme měli v plánu. Pokud nemáte uzavřenou kvalitní pojistku, která by vás zbavila starostí alespoň o finanční stránku, pak toto narušení plánů
je dlouhodobější.

Jak minimalizovat riziko?
Nezveřejňujte termín svého odjezdu a pobytu na dovolené.
Nemluvte o své finanční a majetkové situaci.
Ujistěte se, že jsou okna a dveře řádně zamčeny.
Postarejte se o vybírání poštovní schránky, zejména hromada reklamních letáků upozorní zloděje, že v bytě nikdo delší dobu není.Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie
(pokud tak uděláte, vytvoříte skvělé podmínky pro zloděje, který si pak může nerušeně krást). Snažte se vytvořit zdání, že v bytě někdo je. Kupte si třebas spínací hodiny za pár stovek a nastavte rozsvícení lampičky, kterou nasměrujete do oken do ulice
nebo naprogramujte zapínání rádia či TV.
Pozor na triky s prádlem visícím na šňůře! Upoutá zbytečně pozornost a i vám jako
běžnému kolemjdoucímu neunikne, že tu visí stále stejné prádlo, čili že majitelé
nejsou doma. Poproste spolehlivého souseda, aby k vám pravidelně chodil, na chvíli
otevřel okna (tím i pohne záclonami), zalil květiny a vybral schránku. Nenechávejte
volně cokoli, co by zloději usnadnilo přístup do bytu - žebříky, šroubovák, atd.
Uschovejte cenné věci do domácího trezoru nebo do bezpečnostní schránky, nejlépe
pevně zabudované do zdi. Nezapomeňte vždy zdokumentovat veškeré cenné
předměty. Napište si jejich seznam (včetně výrobních čísel přístrojů) a pokud možno
také jejich fotografie. Tyto informace mohou významně pomoci policii v pátrání
po odcizených věcech a pojišťovnám při likvidaci případné pojistné události.

Jak postupovat při zjištění vloupání?
Zavolejte policii.
Předně je nutné zachovat klid a chovat se racionálně. Pokud objevíte známky
vloupání, první věc, kterou musíte udělat, je oznámit vniknutí do obydlí nejbližší
služebně policie, případně je možné využít linku 158 nebo mobilní linku 112. Než se
policie dostaví na místo činu, nesmíte se ničeho dotýkat! Není neobvyklé, že někteří
poškození začínají uklízet, přemísťovat věci a utírat prach. Tím se nejlépe zbavíte
poslední šance, že by pachatel mohl být dopaden.
Je vhodné počkat na příjezd policie také z toho důvodu, že pachatel může být stále
ještě přítomen a mohly by nastat mnohem vážnější újmy než jen majetkové!
Vedoucí MP Stochov D. Drvota

CZ EKOLOGIE HOLDING
Vážení,
tímto bych vás chtěla informovati
o přesunu svozu plastů, a to ze
středy na pátek. Tato změna bude
od 1.8. 2007 a je natrvalo.
Děkuji, Jana Andělová

OZNÁMENÍ
SAUNA
VE SPORTOVNÍ HALE

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
BUDE OTEVŘENA:
STŘEDA (ŽENY):
15,00 - 20,00 HOD.
ČTVRTEK (SPOLEČNÁ):
15,00 - 21,30 HOD.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!!

TECHNICKÉ SLUŽBY
STOCHOV, s.r.o.
Jaroslava Šípka 486,
273 03 Stochov
informují, že provozní doba
sběrného místa
Honického náměstí 13
je každou středu:
9,00 - 11,00 hod.
14,00 - 17,00 hod.
a každou lichou
sobotu:
9,00 - 11,00 hod.
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OKÉNKO PRO MOTORISTY

JAK NEJEZDIT NA STOCHOVĚ
Motoristé přijíždějící do Stochova ve směru od Arvato
services, velmi často odbočují vlevo z ulice Osvobození do
Dlážděné. Tato ulice byla po dlouhá léta až ke svobodárnám hlavní a v ulici Ve dvojdomkách byla značka „Dej
přednost jízdě na hlavní silnici.“ A tak bylo vše bez problémů.
Zda zubem času, či působením nějakých nenechavců, značky
zmizely. Křižovatka ulic Ve dvojdomkách a Dlážděná se tak
rázem stala křižovatkou silnic stejného druhu, kde platí přednost vozidel přijíždějících zprava. Z toho nám vychází, že motorista přijíždějící zdola Dlážděnou ulicí (viz obrázek musí dát

u křižovatky s ulicí Ve dvojdomkách přednost vozidlu přijíždějícímu zprava. Málokdo si to uvědomí a občas zde vzniká i diskuse, naštěstí zatím vždy bez následků.
Na tuto skutečnost mě upozornilo několik řidičů. Zatím nám
nezbývá nic jiného, než respektovat tuto skutečnost, dokud sem
někdo neumístní příslušné dopravní značky, které zde asi před
3 lety ještě byly.
Jan Houžvic

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 8/2007 bylo vydáno ve Stochově dne 2.8. 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.

JAK A KDE VYMĚNIT ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ?
Koncem června zavládla mezi řidiči tak trochu panika,
protože se ukázalo, že milión a čtvrt motoristů si musí do
konce roku vyměnit svůj řidičský průkaz. To je prakticky každý pátý. Aby vše šlo s co nejmenšími problémy a plynule, bylo
by potřeba každý měsíc provést 130 000 výměn, což je
o 100 000 více než v současně době. I proto jsme pro vás připravili jasný návod kam a s čím zajít a co nás čeká.
První otázka je kam? V České republice je to celkem 206
míst.
Pro občany s trvalým pobytem ve Stochově to je Magistrát města Kladna, nám. Svobody. Tu samozřejmě musíme
vyplnit žádost a přidat příslušné přílohy, jednu dokladovou
fotografii a průkaz totožnosti. Žádost je nabrána a řidičský
průkaz je následně odesílán ke zpracování. Ale nečekejte, že
s novým průkazem hned odejdete.
Výroba se provádí pro celou republiku centrálně pouze
na jediném místě a z toho důvodu je potřeba počítat s tím, že
může být prodleva až 20 dní mezi podáním žádosti a připravením řidičského průkazu k vydání. Proto má také úřad 20denní
lhůtu.Výměna je ze zákona zdarma, ale za poplatek je to možné urychlit. Za správní poplatek 500 korun je možné mít nový
řidičský průkaz do 5 dnů. A kdo na úřadu nechce stát případnou frontu nebo nemá čas, má jinou možnost. Nemusí tam.
Je možné využít zmocněnce, jako při každém jiném právním
úkonu. To znamená, že musíte dotyčnému napsat písemnou
plnou moc. V případě, že pak bude nový řidičský průkaz i přebírat, je nejlepší mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
Žádosti si musí vyplnit každý osobně doma a potom je možné
ji podat prostřednictvím zmocněnce, který sebou musí přinést
povinné přílohy, včetně dokladu totožnosti osob, o jejichž
doklady se jedná.
Lhůta končí 31. prosince 2007. Do kdy tedy máme opravdu
čas?Aby se výměna skutečně stihla tak, jak zákon předpokládá, tedy do konce roku, je potřeba od 31.12. odečíst minimálně 20 dní, kdy může trvat výroba řidičského průkazu.
Dá se říct, že 10. prosince je poslední termín, kdy by se žádost
měla podat. Požádat o výměnu později se nemusí vyplatit,
i když to bude ještě do konce roku.Pokud již byla žádost podána,
jednání zřejmě nebude mít relevantní nebezpečnost
z pohledu zákona a asi by se nejednalo o přestupek. Každopádně, bez platného řidičského průkazu nemůžete vyjet jako řidič,
protože byste se neměl policii čím prokázat. Pokud byste přesto vyjel bez platného ŘP, můžete dostat pokutu 1 500 až 2 500
korun ve správním řízení.
A nechat to až po novém roce? Tak to se, jak se říká,
prohnete. V takovém případě už se jedná o nesporné
porušení povinnosti vyměnit si ŘP do konce roku a již
hrozí pokuta až do výše 30 000 korun.
(Zdroj internet-HoJ)

Navštivte nově otevřenou prodejnu se zdravotnickými potřebami MUDr. Doskočilové
ČSL Armády, Nové Strašecí (bývalé sklenářství mezi poliklinikou a náměstím)
U nás najdete kompletní sortiment zdravotnických potřeb nejen pro nemocné,
ale i pro budoucí maminky, pro kojence a pro sportovce
Informace a poradenství v prodejně nebo na telefonu 313 511 743
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Dne 14.7.2007 proběhla na tenisových dvorcích TK Stochov dlouho plánovaná slavnost, která byla ve svém důsledku jedinečná
a neopakovatelná a to výročí 20let Tenisového klubu Stochov. Dovolte nám, abychom se s Vámi podělili touto cestou o jedinečné zážitky a přiblížili Vám historii a současnost našeho klubu.

Z historie klubu…
V roce 1987 vznikl pod TJ Baník Stochov tenisový oddíl, který nastartoval současné dění klubu, který měl první roky zázemí v tehdy ještě
stávajících starých kabinách fotbalového oddílu stojících v místě současné budovy tenisu. V roce 1988 se zahajuje výstavba současné budovy
tenisového klubu pod dohledem pánů Zdeňka Nedvěda a Petra Koláře z vedení tehdejších sportovních areálu dolu Tuchlovice.
Počátkem 90 let minulého století po dokončení výstavby, z důvodů nezájmu tehdejšího vedení města Stochov byl celý areál převeden pod
Střední odborné učiliště Stochov a veškerý tenisový život se odehrával v jedné přidělené šatně. V roce 1992 se oddíl osamostatnil a 8 let
fungoval pod názvem TENISOVÝ KLUB RASTAR STOCHOV. Dalším milníkem v historii tenisového klubu je rok 1996, kdy sportovní areál
převzalo pod svá křídla Město Stochov pod vedením tehdejšího starosty Ing. Jindřicha Sybery. Klubu se začíná blýskat na lepší časy. Radnice
pronajímá klubu celou budovu tenisu a tenisový klub má před sebou spoustu starostí, práce, ale i spoustu krásných zážitků. V roce 2000 nastává další významná změna, klub mění svůj název na Tenisový klub Stochov. Pod tímto názvem je znám dodnes a doufáme, že se jen tak měnit
nebude.
Z aktivní činnosti je nutné připomenout, že již od roku 1990 se hráči klubu aktivně účastní krajských soutěží družstev a začíná pořádat krajské a posléze celostátní turnaje všech věkových kategorií. Po dostavbě městské sportovní haly v roce 2003 začíná pořádat také celostátní halové turnaje. Ročně uspořádá celkem 10 celostátních turnajů všech věkových kategorií.
Jen pro zajímavost a porovnání pár čísel z historie a současnosti, rozpočet tenisového oddílu v roce 1991 byl ve výši 10 000 Kč, pro rok 2005
pak byl rozpočet ve výši 830 000 Kč.

Ozvěny z oslavy…
Samotné přípravy a organizace oslav 20let stochovského tenisu začaly již počátkem letošního roku a vyvrcholily právě 14.července na
našich tenisových dvorcích.
V celém areálu bylo rušno již od časného rána a s přibývajícím sluncem se vše blížilo k samému zahájení a to již za přítomnosti současných i dřívějších členů klubu, zástupců sponzorů, hostů a přátel
stochovského tenisu. Již nic nebránilo tomu, aby oslava nabrala ty
správné obrátky.
Prvním bodem oslavy bylo přivítání všech zúčastněných dlouholetým
prezidentem klubu panem Romanem Klusákem, který seznámil hosty
s historií klubu a popřál příjemnou zábavu a mnoho úspěchů do dalších
let.
Moderátorem celého slavnostního dne se stal pan Zdeněk Vrba,
jehož hlas mohou mnozí znát například z pořadů Českého rozhlasu.
Jedním z hlavních bodů oslav, již pod taktovkou moderátora, bylo poděkování sponzorům našeho klubu za dlouhodobou podporu a spolupráci. Po předání pamětních plaket sponzorům a významným členům,
již nic nebránilo slavnostnímu přípitku všech zúčastěných.
Během celého dne měli hosté možnost využít doprovodné akce
a otestovat své tenisové schopnosti přímo na dvorcích a to díky firmě
International Tennis Number (ITN), která se zabývá právě touto aktivitou.
Krásné slunečné odpoledne plynule postupovalo, o blaho hostů se starala cateringová společnost a nechybělo ani tradiční grilované sele, samozřejmostí bylo dostatek nápojů rozličného složení.
Hlavní část odpoledne na sebe nenechala dlouho čekat a jako první mezi hosty zavítal účastník připraveného exhibičního zápasu, a
to bývalý daviscupový reprezentant a legenda československého tenisu pan Jiří Hřebec. V rozhovoru s moderátorem odpoledne se zmínil o svých úspěších, přítomné pobavil několika historkami ze života vrcholového tenisu a odpověděl na otázky účastníků oslav.
Dalším účastníkem exhibice byla čtyřnásobná držitelka Wimbledonské trofeje ve čtyřhře a třínásobná držitelka ve smíšené čtyřhře paní Helena
Suková. Helena Suková stejně jako Jiří Hřebec promluvila o svých úspěších a zážitcích z vrcholového tenisu, musíme ale dodat, že bohužel
odmítla naší žertovnou nabídku nastupovat za náš klub v soutěžích družstev v letech příštích.
Během exhibice našich tenisových legend měli zúčastnění možnost shlédnout mnoho krásných tenisových momentů. Vidět na vlastní oči
naše bývalé reprezentanty na stochovských kurtech, se nevidí každý den a obecenstvo odměnilo každý hezký tenisový moment potleskem.
Jedinečný tenisový zážitek se nám prodloužil o čtyřhru, ve které nastoupili proti hostům ocenění členové oddílu za dlouholetou práci pro tenisový klub bratři Roman a Karel Klusákové.
Po exhibičním zápase naši čestní hosté společně s námi poseděli a v neformální komunikaci odpověděli na spoustu otázek účastníků oslav.
Celé vystoupení bylo zakončeno autogramiádou Heleny Sukové a předáním pamětních triček k oslavám 20 let oboum účastníkům.
Dalším zpestřením odpoledne byly pro účastníky oslav na kurtu číslo dvě připraveny soutěže pro děti i dospělé, čímž se nám celé slavnostní
odpoledne překlopilo za hudebního doprovodu novostrašecké kapely FREE STYLE a diskotéky Tomáše Barocha v podvečer. Na tanečním
parketu se tančilo a všichni hosté se až do večerních hodin spokojeně bavili. Oslavy byly důstojným vyvrcholením 20 let trvání stochovského
tenisu.
Co si přát do budoucna? Snad jen to, aby klub nadále dobře fungoval a ve Stochově se hrál tenis co možná nejlepší úrovně, aby členská základna včetně mládeže zde nacházela dobré zázemí a v neposlední řadě, aby nám zůstali v přízni sponzoři a klub mohl za 10 let uspořádat podobné oslavy.
Závěrem je nutné ještě poděkovat všem, kteří nám napomohli tuto jedinečnou oslavu 20 let stochovského tenisu uspořádat. Poděkování patří
zejména Městu Stochov, hejtmanovi středočeského kraje Ing. Petrovi Bendlovi a společnostem Nativel, k.s., MAO, s.r.o., Syast, s.r.o., ITES,
s.r.o. a dále těm co se na přípravách této akce podíleli. Za podporu ještě jednou touto cestou všem děkujeme.
Výbor TK Stochov

SPORT
Celostátní turnaj dorostu – „O pohár starostky města“
Tenisový klub Stochov uspořádal ve dnech 5.- 8.7.2007 na svých dvorcích Celostátní turnaj dorostu „O pohár starostky města“. K prezentaci se
dostavilo 27 hráčů. Bohužel turnaj dívek byl pro malou účast zrušen.
Z domácích nastoupilo 5 hráčů Michal Paták, Tomáš Velc, Vojtěch Maudr,
Jan Boháč a Petr Boháč. Nejlépe si vedl Michal Paták, když se probojoval
do semifinále. Bohužel turnaj dorostenek se pro malou účast nekonal.
Z výsledků: Dvouhra – čtvrtfinále: Světlík (1) /Tenis Cibulka Praha/ Heřman /LTC Panorama Teplice/ 6/2, 6/2, Paták M. – Pokorný /Tempo
Praha/ 7/5, 6/2, Pleticha Petr /LTC Slovan Kladno/ - Mikšovský /
Lokomotiva Karlovy Vary/ 6/1, 6/0, Šimánek (2) /Slavoj Litoměřice/ Němeček /TC VŠ Praha/ 6/0, 6/1, semifinále: Světlík – Paták M. 6/2, 6/4,
Pleticha – Šimánek 6/2, 6/4, finále: Světlík – Pleticha 6/4, 7/6.
Čtyřhra – semifinále: Světlík, Holý /TK Louny/ - Paták M., Velc 7/5, 6/3,
Pleticha, Mrázek /oba LTC Slovan Kladno/ - Šimánek, Heřman 7/5, 6/2,
finále: Pleticha, Mrázek - Světlík, Holý 6/4, 2/6, 7/6.
Věcné ceny předali vítězům a finalistům starostka města
Ing. Stanislava Fišerová a prezident klubu Roman Klusák.

TENIS
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Po skončení soutěží družstev Tenisový
klub nezahálel a pokračoval v pořádání
celostátních turnajů jednotlivců.
Již v červnu 16. – 17.2007 uspořádal Tenisový klub Stochov celostátní turnaj mužů.
K prezentaci se dostavilo 24 hráčů. K vidění
byla velmi zajímavá utkání.
Z domácích hráčů se nejvíce dařilo Martinovi Kunkelovi a Romanu Žákovi, kteří prohráli
až ve finále čtyřhry s bratry Pavlem a Michalem Proskovými /ZM Záběhlice TJ Astra Praha/.
Z výsledků: Dvouhra- čtvrtfinále: Lhotský /
DLI Kladno/ - Kunkela /TK Stochov/ 6/0, 4/6,
6/1, Šindelář /TK Kyje Praha/ - Liška /I.ČLTK
Praha/ 1/2, scr, Angelis /Hvězda Kladno/ M.Prosek /ZM Záběhlice TJ Astra Praha/ 6/3,
6/0, P. Prosek – Sviták /ZM Záběhlice TJ Astra
Praha/ 6/1, 6/1, semifinále. Lhotský – Šindelář
7/5, 6/3, Prosek P. – Angelis 6/3, 5/7, 6/3,
finále: Prosek P. – Lhotský 7/6, 6/7, 7/5.
Čtyřhra - semifinále: Prosek P., Prosek M. –
Velc, Paták M. /oba TK Stochov/ 6/0, 6/0, Žák,
Kunkela – Karas, Sviták /oba ZM Záběhlice
TJ Astra Praha/ 3/6, 6/0, 6/0, finále: Prosek P.,
Prosek M. – Žák, Kunkela 6/3, 3/6, 6/4.

Ceny vítězům a finalistům předal prezident klubu Roman Klusák.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Ing. S. Fišerové za blahopřání k mým narozeninám.
Zdenka Zedová
Děkuji paní starostce Ing. S. Fišerové za dar
a blahopřání k mým narozeninám.
Kamil Kodras, Slovanka 481
R. Klusák, Světlík, P.Pleticha, Ing. Fišerová

Indiánská vesnice a nábor malých indiánů
Kmen Jestřábi Vás srdečně zve na odpoledne plné her
a soutěží - Indiánská vesnice, které se uskuteční ve středu
5.9. 2007 v areálu ZŠ Stochov po ukončení výuky.
Celá akce bude spojena i s náborem dětí (od 1. třídy) do našeho kmene,
který působí již 18 let v Tuchlovicích a na Kladně. Naším hlavním cílem
je úzký kontakt s přírodou a přiblížení se životu indiánů, což se odráží
i v náplni schůzek a jednodenních či vícedenních výprav.
Pokud byste rádi poznali náš kmen blíže, přijďte se podívat na naši první
schůzku, která se bude konat v pátek 7.9. 2007 v Tuchlovicích. Sraz je v
16,00 hod. před budovou Obecního úřadu Tuchlovice, kde máme klubovnu
(růžový dům za kostelem).

Děkujeme všem členům Věrné gardy TJ Sokol
Stochov - Honice, kteří se účastnili sbírky na
bronzovou jezdeckou sochu T.G. Masaryka
mírně nadživotní velikosti, která bude stát před
Muzeem T.G. Masaryka v Lánech. Bylo vybráno od 36 členů celkem 5.000,- Kč. Tato částka
byla odeslána 11. července 2007 na účet pořadatele, kterým je Muzeum T.G. Masaryka v Lánech.
Srdečně všem děkujeme. M. Sáčková
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově
a paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové
za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Marta Jakšová
Děkuji paní starostce za blahopřání k narozeninám.
Antonín Kreuzzieger
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA STOCHOV
Máme se s čím chlubit

Kulturní dění skončilo Stochovským kulturním létem, a to příští slibuje mimořádné
kulturní zážitky. Hlavní podíl na vzrůstajícím rozvoji tohoto odvětví má nepochybně
kolektiv pracovníků Kulturního zařízení města Stochov v čele s ředitelem Tomášem
Barochem, kterého jsme požádali o zhodnocení uplynulé sezóny a přiblížení programu
sezóny příští. (Red.)
A jsou tu prázdniny! Někteří z vás odjeli za sluncem k moři nebo za jiným dobrodružstvím, např. do českých luhů a hájů. V našem Domě kultury jsou také prázdniny,
které jsme využili opět k úpravám interiérů (malování chodby vedoucí ke spořitelně),
opravám světel ve velkém sále, úklidu a přípravě na podzimní sezónu a také
k hodnocení sezóny právě skončené.
Její důstojnou tečkou byl koncert studentského orchestru Robert Smyth Jazz Band
z Anglie, který rozezněl stochovské náměstí 3. července v rámci Stochovského kulturního
léta. Považte, že jsou to studenti klasické anglické střední školy, kde je v rámci mimoškolní
výchovy možnost studenty motivovat, vytvořit hudební těleso. S tím, že každým rokem tento
hudební soubor složený ze studentů ve věku 14 – 18 let vyjíždí na poznávací zájezd do
zahraničí. Studenti si veškeré náklady platí sami, a tak výdaje na tento koncert, který jste
mohli ve Stochově vidět a slyšet, byly pro nás cca 900 korun - za pitný režim!
Pro mě jako profesionála bylo zajímavé zjištění, že tito studenti – děti – jsou vedeni ke
komplexnímu vnímání hudebního oboru a všeobecnému rozvoji osobnosti. Je až neuvěřitelné, s jakou disciplínou se soubor věnuje své produkci, a to prosím pod dohledem jen dvou
dospělých lidí. Bylo také velice milé, že druhý den po stochovském koncertu Robert Smyth Jazz Bandu volali naši kolegové
s příslušné agentury, která koncerty pro tyto soubory v ČR zajišťuje, že jsme se co do organizace a technického zabezpečení
akce dostali na první místo mezi pořadateli.
Možná, že jste ještě Stochovské kulturní léto
v plné míře nezaznamenali, to bude asi tím, že
letos proběhl první ročník. Chtěli bychom každým
rokem v období května až července pořádat několik zajímavých akcí pro širokou veřejnost, především na krásném stochovském náměstí. Pravda,
letos nám nepřálo počasí podle našich představ,
například divadelní představení Nejkrásnější válka
jsme museli přesunout do velkého sálu DK,
a Kvalifikaci na mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu do sportovní haly, ale i tak byla všechna
představení velmi zajímavá. Pokud bychom šli
proti proudu času ještě dál dostali bychom se přes
tradičně úspěšnou Dětskou scénu, koncert skupiny
Katapult, hojně navštívený dětský filmový festival,
vámi velmi oblíbenou Stochovskou Thálii až
k začátku loňské podzimní sezóny, kterou zahájilo
Divadlo Járy Cimrmana.
I letos na podzim začneme k naší velké radosti
tímto pražským divadlem. Na programu je tentokrát Hospoda na mýtince. Oproti loňskému roku se
natolik zvýšil zájem o hry tohoto legendárního divadla, že představení bylo vyprodáno za pouhých 15 dní! Máme z toho
samozřejmě velkou radost, ale také se zároveň omlouváme všem, na které vstupenky již nezbyly. Nicméně dobrých divadel bude
do konce roku ještě několik nejen v rámci Stochovské Thálie. Např. pro starší a pokročilé (ale nejen pro ně) uvedeme v prosinci
operetku Karlínského divadla Růže z Argentiny s Janem Přeučilem v hlavní roli.
Ještě mi dovolte několik pozvánek. Určitě si nenechte ujít klavírní improvizační koncert profesora Pražské konzervatoře Jiřího Pazoura, který uvedeme 28. září ke Dni české státnosti a pak samozřejmě posvícenské oslavy s koncertem velmi oblíbené
country skupiny Taxmeni, šermíři, trhem, ohňostrojem a výstavou obrazů Petra Kellnera, které vypuknou 29. a 30.9. Taktéž
Stochovská Thálie má „nabito“ a skutečně se (letos už na devátý ročník!) vyplatí zakoupení permanentní vstupenky. Zvu také
všechny na naše internetové stránky www.stochov.cz, kde se dozvíte vše o kultuře v předstihu i aktuálně.
Závěrem mého článku mi dovolte poděkovat vám, divákům, že jste (doufám) v Domě kultury a kině Stochov spokojeni, že se
vám u nás líbí a chodíte sem rádi. Také všem pracovníkům DK, zastupitelům našeho krásného města, sponzorům, rádiu Relax
a Region, školám ze Stochova, N. Strašecí, Lán, Tuchlovic, Mšece a dalším, novinám Kladenskému deníku, Mladé frontě dnes,
Kladenskému expresu, Stochovským novinám, měsíčníku Kamelot a všem spřízněným duším, bez kterých by to nešlo.
Přeji všem krásný zbytek prázdnin a v září nashledanou.
.
PS. Pokud se vám u nás líbí řekněte to všem, pokud ne, řekněte to nám, abychom mohli včas vše opravit a napravit kultura@stochov.cz.
Tomáš Baroch, ředitel Kulturního zařízení města Stochov a kolektiv

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

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.

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 - hluboké prohřívání svalů
Reiki
Ve Dvojdomkách 298, Stochov,
Tel.: 736 147 134
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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

RYCHLÉ PŮJČKY BEZ
RUČITELE DO 48 HODIN

KONTAKT: 775 647 800

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

