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Rok 2006 je zde a s ním pro všechny
příznivce legendy české rockové
muziky super koncert! Dědek, Olda
a Tolja jsou připraveni odstartovat tradičně ve Stochově premiéru nové show.
středa 25.1.2006
velký sál DK od 19,30 hod.
vstupné: 170 a 200,-Kč

DIVADLO R. Baer
SMÍŠENÉ (PO)CITY

Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka,
Jaroslav Satoranský,
Ladislav Hampl, Josef Zýka
Nová komedie Richarda
Baera je plná ozdravujícího humoru.
Autor ukazuje zdravé seniory, plné síly a nikoliv zahořklé, nemocné starce.

středa 18.1. 2006
foyer DK od 19,00 hod.
vstupné: 150 a 200,-Kč
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INFORMACE PRO VÁS
Pravidla platila už pro vozky
V minulém čísle našeho časopisu jsme uveřejnili novelu zákona
o provozu na pozemních komunikacích, podle které budeme jezdit od
prvního července letošního roku. Snad si s námi rádi přečtete, dnes
již úsměvný předpis o stejném problému, platný téměř před 150 lety.
Soudy provázejí lidstvo od dávných věků. Není třeba připomínat,
kolik slavných osobností stálo před soudním tribunálem, aby hájili
svoji pravdu, ale i statisíce, milióny bezejmenných stálo v lidské
historii před soudem kvůli porušení zákonů. Jak narůstal význam
dopravy, přišly ve druhé polovině 19. století na svět také dopravní
zákony. Dopravní zákony spatřily světlo světa ještě dřív než samotný automobil. U nás se tak stalo ještě za Rakousko-Uherska.
"První takový zákon byl z roku 1866 a jmenoval se Řád policie
silniční platný pro království České kromě hlavního města Prahy. Také Morava měla o něco později svůj předpis upravující
dopravu, a to Řád policie silniční pro veřejné, neerární silnice
markrabství Moravského s vyloučením obou hlavních měst Brna a Olomouce. Dokonce i Slezsko mělo asi o 10 let později svůj
předpis nazvaný Řád policie silniční pro veřejné, neerární silnice vojvodství Slezského," potvrzuje JUDr. Zdeněk Svátek.
Samozřejmě, že tehdy nemohla tato nařízení upravovat dopravu
a chování řidičů tak, jak jsme zvyklí dnes, a tak se jednalo o nařízení
pro nemotorová vozidla.
"Veškeré povozy bez rozdílu mají, pakliže zvláštní okolnosti
výminku nepožadují, na každé silnici jezditi na levé straně dráhy vozové, vlevo vyhýbati a vpravo předjížděti, a vozům předjíždějícím a nebo vstříc přicházejícím bez všelikého zdráhání
ustoupiti. Vozům, v kterých jedou členové nejvyššího dvora
(tedy císařské rodiny, pozn.autora), musí vyhnouti každý povoz,
i byť by opustiti musel levou stranu dráhy."
Tehdejší předpisy ovšem pamatovaly i na chování tehdejších řidičů nebo spíše vozků. Svačinu nebo "povoznickou" měli v "šejtroku,"
místo pneumatik "ráfy" a elektronová kola nahrazovaly "loukotě."
Pokud chtěli bezpečně sjíždět s kopce, jejich povoz musel mít spolehlivé "šlejfy." A tak když namazali nápravy vozu "šmírem," na
biči měli parádní "třapeček" a pár koní, který býval obyčejně jejich
chloubou, mohli vyrazit na silnici.
"Co nejpřísněji je zakázáno jest kočím při jízdě spáti na vozích. Práskání v uzavřených obcích jest nadobro a venku na silnici tehda zakázáno, když okolo jede povoz, jakož i také, když
okolo se žene dobytek."
To byly zákony a nařízení, které si vytvářely samotné země.
V roce 1909 byla ovšem v Paříži uzavřena smlouva, která stanovila
základní zásady pro tehdy se rozmáhající motorová vozidla a jejich
řidiče.
"Řídící páky automobilu musí býti tak umístěny, aby řidič mohl s nimi jistě zacházet, aniž se tím jeho pozornost od cesty odvrátila." A pamatováno bylo i na samotné řidiče. "Řidič automobilu musí míti vlastnosti, které skýtají dostatečnou záruku pro veřejnou bezpečnost. A dále, že: Řidiči automobilů musí se při vyhýbání a při předjíždění jiných vozidel říditi co nejpřísněji dle
místních zvyků."
Nezbývá než dodat: No to by to u nás vypadalo. Nebo vypadá?
(Připravil HoJ)

Starosta města STOCHOV
Ing. Jindřich Sybera Vás zve
na tradiční

VI. PLES MĚSTA,

který se uskuteční
17. února 2006
* 20.00 hodin *
SOKOLOVNA
K TANCI I POSLECHU HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA
V pantoflích
*Číslované stoly * Tombola *
*Hlavní cena (mp3 přehrávač ,
FM tuner ,diktafon-vše 512 MB)
bude slosována
pouze ze vstupenek*
Další ceny elektronika
a špičkové uzenářské výrobky!!!

STAROSTA MĚSTA
ZVE OBYVATELE
STOCHOVA NA SETKÁNÍ ,
KTERÉ SE BUDE
KONAT VE FOYE
KULTURNÍHO DOMU
V PONDĚLÍ 30.1. 2006
OD 16,00 HOD.

Z KANCELÁŘE
TŘÍDĚNÍ STAROSTY
ODPADU
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REKONSTRUKCE ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD NA SLOVANCE
Již od roku 2002 jsme spolupracovali s tehdejší společností Vodárny Kladno Mělník, a.s. na rekonstrukci naší stochovské
čističky odpadních vod. Tato jednání byla zdlouhavá. Museli jsme vyřešit rozsah rekonstrukce s ohledem na výhledový počet
obyvatel a průmyslový rozvoj města. To bylo důležité proto, aby se stanovila i pro budoucnost odpovídající kapacita této čističky. Dalším důležitým momentem jednání bylo financování celé rekonstrukce, kdy bylo naší snahou, aby co nejméně zatěžovala rozpočet města. O složitosti jednání svědčí to, že se záměr realizoval až v roce 2005.
Stochovská čistička odpadních vod (ČOV), která se nachází na Slovance byla postavena v padesátých letech a leží na pravém břehu Tuchlovického potoka v nadmořské výšce 396 a 448 m nad mořem. Od vybudování byla v nepřetržitém provozu
s původní technologií a čistila odpadní vody z jednotné kanalizace našeho města. Průtok čističkou je gravitační a obsahuje také
odlehčovací komory se dvěma šachtami na přítoku do ČOV s usazovacím prostorem.
Stáří čističky odpovídá i její stav a stav jednotlivých objektů. Jedná se o mechanicko-biologickou čističku s hrubými česlemi, štěrbinovým lapákem písku tzv. emšerskými nádržemi a dvěma kusy biofiltrů, dvěma kusy vertikálních dosazováků a likvidací kalu na kalových polích. Za emšerskými nádržemi je mechanické předčištění vody, které se provádí čerpáním znečistěné vody na dva kusy biofiltrů. Jeden filtr má tzv. kamennou náplň a druhý je zrekonstruovaný s novou plastovou náplní s husími krky. Stávající zařízení ČOV bylo již zastaralé a biologický stupeň čištění neodpovídal dnešním požadavkům na kvalitu
vyčištěné vody, a proto byla navržena její rekonstrukce.
Vlastní architektonické řešení vycházelo ze stávajících objektů, charakterem budoucího provozu, technického řešení a ekonomické výhodnosti stavby. Stavební objekty čističky a její vybavení byly navrženy tak, aby splňovaly svůj účel z hlediska
funkčního i ekonomického. V areálu ČOV budou nově vybudovány následující objekty: lapák štěrku, objekt hrubého předčištění, vertikální lapák písku, oběhové aktivační nádrže, třetí dosazovací nádrž a nový objekt kalového hospodářství a provozní
budovy, uskladňovací a homogenizační nádrž a nádrže na dávkování síranu železitého a vápna. Rekonstrukce vodní linky probíhala v podzemních nádržích, které nemají vliv na vlastní architektonické řešení. Nové nadzemní objekty byly navrženy s nízkou zaoblenou střechou.
K velkým změnám došlo hlavně v technologickém procesu čištění. Nová ČOV je navržena jako mechanicko- biologická se
simultánní denitrifikací a nitrifikací, s jemnobublinnou aerací, s aerobní stabilizací kalu a chemickou eliminací fosforu. Ředěné
splašky budou při dešti přiváděny na čističku za odlehčovací komorou, kde budou vedeny na strojně stíraném jemném česle
a následně do dešťových nádrží. Vyčištěný odtok bude odváděn přes měrnou šachtu do Tuchlovického potoka. Vratný a přebytečný kal bude ukládán do stávající recirkulační jímky a vrátí se zpět do oběhové aktivace. Přebytečný kal bude gravitačně
zahušťován, provzdušňován, aerobně stabilizován z kalojemu homogenizován pak v dalších nádržích odvodňován a tím připraven pro další zpracování. Také se uvažuje s odvozem kalů k dalšímu zpracování pomocí lisování. Přebytečné kaly z ČOV na
Slovance bude také možné čerpat do nádrže aerobně stabilizovaného dováženého kalu. Přebytečný fosfor, který se používá
k čištění bude eliminován přidáním síranu železitého. Celá rekonstrukce zahrnuje výměnu technologie, dostavby nových objektů, stavebních úprav stávajících objektů a také řešení dálkového přenosu dat na centrální dispečink EKOSTAVBY LOUNY, s.r.o. Nová technologie v čističce odpadních vod je nastavena na 5.500 ekvivalentních obyvatel s denním průměrným přítokem 1.024 m3 za den a průměrným množstvím bezdešťových vyčištěných vod přesahujících 350.000 m3 za rok.
Rekonstrukce byla provedena již novou nástupnickou společností Středočeské vodárny, a.s., a to bez finančního zatížení
rozpočtu města. Byla převážně financována z prostředků Středočeských vodáren v hodnotě kolem 33 milionů korun, dále
pak z úvěru a částečně z dotace ze státního rozpočtu. Celková částka na rekonstrukci dosahuje necelých 50 milionů korun. Tato
pro město významná investiční akce dává Stochovu do budoucnosti velmi dobré předpoklady pro jeho další rozvoj. A to bez
velkého úvěrového zatížení.
Ing. Jindřich Sybera - starosta města

OD NAŠEHO ZPRAVODAJE
PŘEDVÁNOČNÍ KULTURA
PŘÍŠTÍ VIRTUÓZOVÉ MUZICÍROVALI
Předvánoční kulturní štafetu v našem městě převzali již 14. prosince žáci ZUŠ oborů
výtvarného a hudebního. Rodiče, známí a spolužáci zaplnili 240 sedadel Domu kultury. Ředitel ZUŠ Václav Špáňa pozdravil posluchače a popřál jim štědré vánoční svátky. Jejich součástí je i tento dárek z velké kytice melodií světových skladatelů komorní, populární i lidové hudby. Přednesou je začínající hudebníci a nadějní virtuózové.
Současně se předsálí Domu kultury těšila pozornosti dětí i dospělých výstavka kreseb žáků ZUŠ oboru výtvarného. Na deseti panelech visely obrázky zobrazující
činnost myslivců v revíru, podzimní přírodu, výstupy cirkusových artistů, zátiší s ovocem, ilustrace k pohádkám i vodní akvárium. Malí výtvarníci si jistě zaslouží pochvalu
za zálibu v malování.
Vánoční atmosféru umocňovaly děti pěveckého sboru ZUŠ Rosnička s pásmem přišli jsme k vám na koledu za klavírního doprovodu učitelky Terezy Mikovcové. Milým
překvapením a perfektní přednesem na klavír písně Tichá noc potěšilo sourozenecké
duo. Potom se na jevišti střídali žáci hrající na klavír, housle, zobcové flétny, elektrofonické varhany a klarinet.
Zahráli skladby Václava Trojana, Ludwiga van Beethovena, Frederika Schopena,
Antonína Vivaldiho a dalších.
Vánočně se začínalo a vánočně se končilo společným přednesem pásma Koledy pro
Ježíška zpěváčky přípravného oddělení ZUŠ za dirigování Terezy Mikovcové a hudební skupinou ze žáků a učitelů. Že se muzicírování líbilo, potvrdil srdečný potlesk.

BEZ RYBOVY MŠE NEJSOU VÁNOCE
Velký sál se večer 11. prosince změnil v koncertní síň. Posluchači ze
Stochova a okolí srdečně vítali na jeviště přicházející hudebníky
symfonického orchestru a zpěváky Hornického pěveckého sboru
v čele s dirigentem profesorem Makariusem Csc. V úvodním slově
Milan Zimmermann uvedl život a dílo Jana Jakuba Ryby, jímž je
mezi 1400 skladbami nejvýraznější Česká mše vánoční, napsaná před 209 lety a trvale patřící do klenotnice české
hudby.
Nejprve zazněly líbezné melodie pastorálních skladeb
doprovázené smíšeným pěveckým sborem. Jejich skladatelé J.A.
Vitásek, P.Č. Vanura a F.X. Brixi byli také Rybovými vrstevníky. Účinkující na jevišti
doplnili sólisté Národního divadla a Státní opery v Praze Iveta Žižlavská (soprán),
Karla Bytnarová (alt), Miroslav Kopp (tenor) a Jiří Kalendovský (bas).
Po zvednutí dirigentské taktovky od úvodu až do konce mše co takt, to krása tónů
z orchestru, hlasů sólistů a sboru. Přestávky mezi větami mše vyplňoval herec Josef
Vinklář uměleckým přednesem o událostech v Betlému při narození Ježíška.
Dozněly krásné, velebné tóny duchovní hudby. Chtělo by se jí poslouchat až do rána. Posluchači povstali a dlouhotrvajícím potleskem vyjadřovali interpretům dík za
nezapomenutelný zážitek z koncertu. Vynutili si přídavek, jímž byla píseň Narodil se
Kristus pán, hraná orchestrem a zpívaná sborem a sólisty.

ČTYŘLÍSTEK OŽIVIL VÁNOČNÍ OBYČEJE
Trocha folklóru nikoho nezabije, naopak potěší, přiblíží krásné lidové melodie, tance, písně a říkadla. Takové bylo i vystoupení folklórního souboru Čtyřlístek při Gymnáziu v Novém Strašecí. Patří mezi nejlepší v republice. Předvánoční kulturní život ve
Stochově obohatil odpoledne 17. prosince v kinosále Domu kultury pásmem Advent
a Vánoce.
Ve staročeské vesničce u stolu s adventním věncem seděli babička, dědeček a vnučky. Povídáním a vypravováním zahajovali advent. Pásmo pokračovalo lidovou muzikou, dětskými tanečky a říkadly, adventními a vánočními obyčeji, lidovými písněmi,
koledami a tanci. Nechyběla ani pekelnická scénka s vládcem pekel a Mikuláš s andělíčky. V blížícím se Štědrém dnu děti zdobily vánoční stromek.
V závěru všichni zazpívali vánoční koledy. Ukázku staročeských prosincových obyčejů souborem Čtyřlístek diváci po zásluze odměnili potleskem.
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"ZASVĚCENÍ ZNALCI"
KOMUNÁLNÍ POLITIKY
Je k neuvěření, jak lidi, kteří nic
nesledují a ničeho se nezúčastňují,
zasvěceně a správně hovoří o jakékoliv oblasti s přehledem jako eskymák
o pěstování banánů. Jejich "moudrům“ se člověk někdy pousměje, nebo si zoufá. Obtížně se jim vyvrací
jejich bludy. Nechtějí vidět ani poznat opravdovou skutečnost.
Jedním jejich často diskutovaným
tématem je komunální politika. Ví
o ní úplně všechno, i když nejdou
volit a nezúčastňují se zasedání zastupitelstva. Nezajímají se o jejich
průběh a výsledek jednání. Volební
programy je nezajímají. Ani neví,
kdo je členem zastupitelstva. Nanejvýš znají jméno starosty. Podle nich
zastupitelé nic nedělají. Do zastupitelstva sami ale nekandidují. Proto si
pomáhají bláboly úrovně pivních rekordmanů v hospodě.
Pokud by shodili klapky z očí, zajímali se o život v obci, komunální
politiku a navštěvovali zasedání zastupitelstva, poznali by skutečnou
aktivitu zastupitelů, jejich přístup
k plnění úkolů a řešení problémů.
Zastupitelé projednávají všechno, co
se děje ve městě, co je potřeba udělat
k dalšímu rozvoji, v životním prostředí, dopravní obsluze, službách
občanům, zdravotnictví, školství
a uskutečňování investičních akcí.
S tím úzce souvisí i rozhodování
a schvalování hospodaření s finančním rozpočtem.
V otevřené diskusi na zasedání zastupitelstva mají občané právo dotazovat se, pronášet oprávněnou kritiku
a připomínky. Tam nejlépe poznají
komunální politiku, její úlohu, koho
voliči správně volili a v kom se mýlili. Kdo to s rozvojem města myslí
poctivě pomůže náměty, zapojování
do různých komisí podle svých komisí. Kdo blábolí nesmysly a hlouposti, dobré věci nepomůže, spíše
uškodí.
Jan Bursa

N A ŠE M Ě STO STO CH O V
St r án k a 5

KAMARÁDI

CO NOVÉHO U MLÁĎÁTEK
Ahoj všichni, jsem tu s další porcí informací, drbů a novinek z dětského kroužku
Mláďátka a tentokrát je toho opravdu požehnaně…
3.12. jsme vyrazili na slíbenou výpravu. Cílem naší cesty byla zřícenina hradu
Okoř a na ní konané adventní trhy. Zpočátku to vypadalo, že nám počasí přát nebude – sotva jsme na Okoři vystoupili z autobusu, pršelo, jen se lilo. Zašli jsme
tedy nejdříve do útulné krčmy na šálek horkého čaje a pak už se děly věci. Pozorovali jsme kováře v akci, nakoupili jsme pár drobností u roztomilých stánků a
zhlédly jsme tři dobová představení, to poslední už dokonce za romantické kulisy
těžkých sněhových vloček. Strženi vánoční náladou jsme se vydali na procházku
vesničkou, z romantických vloček se však v mžiku stalo husté sněžení, skrze které
nebylo vidět na krok. To jsme pochopili asi o hodinu později, protože i přes náš
sborový zpěv nedokázal autobus překonat právě zasněžené cesty v daném časovém intervalu a nám ujel vlak na Stochov. Děti ani my jsme proti neplánovanému
prodloužení výpravy nic nenadělali a rodiče se nás dočkali až o hodinu později.
Další velkou akcí byl Mikuláš, který předběhl kalendář a navštívil nás již
2.12. Naštěstí máme samé hodné děti, proto odešel jen lehčí o spoustu dobrot, které musel našim poslušným andílkům chtě nechtě rozdat.
Jako každý rok, i letos si děti nacvičily krátký program, se kterým jsme
16.12. navštívily Dům s pečovatelskou službou na Stochově. Senioři si s námi
s chutí některé koledy zazpívali a po programu jsme s nimi půl hodinky poseděli
u čaje a cukroví, které nám laskavě poskytly hodné maminky. Děkujeme tímto
babičkám a dědečkům za milé přijetí a doufáme, že nám dovolí v této příjemné
tradici pokračovat i nadále. Jaké by to byly Vánoce bez besídky? Proto jsme děti
pozvali 17.12. do klubovny, kde jsme s nimi a jejich rodiči prožili dvě hodiny koled, her a legrace. Všichni jsme se stali vítězi a snad jsme všichni zase trošku víc
probudili ducha Vánoc v nás.
Vedoucí i praktikanti mláďátek přejí „svým“ dětem i jejich rodičům krásné vykročení do nového roku 2006 a doufáme, že nám zachováte přízeň, která nás moc
teší.Vítáme vaše pozitivní i negativní ohlasy, dotazy a připomínky, a to na
e-mailu: kamaradi.stochov@seznam.cz. Vždy čerstvé informace pak hledejte na
internetových stránkách: kamaradi.webzdarma.cz.
Věra Fraitagová

DĚTSKÁ HERNA
Vánoce přišly i do Dětské herny, 10.12. se klubovnou Kamarádů nesla vůně
cukroví, skořice a zpěv koled. Tuto hernu jsme totiž zasvětili Vánocům se vším
všudy. Připravovali jsme dárky – krabičky naplněné vánočním pot pourri - pekli
jsme nepečené cukroví J a náš tradiční řetěz jsme tentokrát slepili ze samých vánočních motivů. Nechyběly hry, povídání o Vánocích i o všedních dnech, hry pod
dohledem vedoucích i bez něj a pohádka. Jsme rádi, že se Herna ujala a nacházejí
si k nám cestu i děti, které do kamarádů obvykle nechodí, Dětská herna je totiž
otevřena všem bez rozdílu. A co nás čeká v lednu? Držte si klobouky – bude to
první zimní Sněhuliáda!! Sledujte vývěsku na dveřích klubovny a kamarádský
web a DOZVÍTE SE VÍC. Těšíme se na vaši návštěvu!!!
Věra Fraitagová

ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Sdružení Kamarádi otevírá od ledna nový kroužek Šikovné ručičky. Je určen pro
děti ve věku od 5 do 7 let. Setkávat se budeme každé pondělí od 15 do 16 hod.
v klubovně Kamarádů na Mírovém náměstí. Náplní kroužku bude procvičování
jemné motoriky prostřednictvím motorických cviků, což je důležité pro dobrý start
ve škole. Dětičky se naučí správně držet tužku, používat štětec a své šikovné prstíčky. Budeme vyrábět z nejrůznějších materiálů, jako jsou látky, bavlnky, dřevo,
papír, keramická hlína, slané těsto atd. Budeme malovat a kreslit různými technikami, např. vodovými barvami, temperami, tuší, barvami na textil, dřevo atd. Bude
kladen velký důraz na individuální potřeby dítěte, rozvoj fantazie a na přání dítěte.
Nikdo nebude vaše dítě k ničemu nutit. Když nebude chtít vytvářet, bude si moci
hrát. Kdykoliv se můžete přijít na schůzku podívat a pomáhat svému dítku tvořit.
Pokud jste ještě nestihli přihlásit své dítko a rádi byste tak učinili, stačí zavolat na
tel. č. 312 652 441.
Těší se na Vás Martina Silná

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji městskému úřadu a panu starostovi za milé blahopřání a dárky k mým jubilejním narozeninám.
Miroslava Matějovská
Děkuji panu starostovi Ing. Jindřichu
Syberovi a Městskému úřadu ve Stochově
za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
M. Patáková
Při mém významném životním jubileu
mě velmi potěšilo blahopřání od městského úřadu, pana starosty Jindřicha Sybery
a přišly gratulovat i členky komise pro seniory. Dovolte mi, abych jim touto cestou
poděkoval.
Erik Hubáček

21. ledna 2006 v Sokolovně
ve Stochově
Slavnostní zahájení plesu
proběhne ve 20.00 hod.
Připravena je bohatá tombola,
prvních 10 cen bude losováno
ze vstupenek, bohatý program,
dobrá hudba –
skupina V Pantoflích,
půlnoční překvapení……
Vstupenky v hodnotě 100,- Kč
si můžete zakoupit
v Tabáku U Marie.
Případný výtěžek bude
věnován na provoz
Centra volného času Kamarádi
a část
bude věnována na konto
Nadace Charty 77.

St r án k a 6

SPORT

FLORBAL

Remízy posunuly Potápěče do čela 3. ligy
Po 10. kole 3. florbalové ligy mužů se Potápěči Stochov dostali na 1. místo
v soutěži. Radost z tohoto postavení kazí totální selhání v konci zápasu se Sokolem Krč, které stálo Potápěče vítězství.
Na ranní utkání s Krčí přišlo do stochovské haly jen několik nejvěrnějších fanoušků. Stochovští od začátku potvrzovali úlohu favorita a rychle se dostali gólem
Leipnera do vedení. V polovině první třetiny neproměnil trestné střílení Vlček, ale
chuť si domácí spravili v 16. minutě, kdy Habada pohotově zvýšil na 2:0. Druhá
třetina se odehrála takřka celá v režii Potápěčů, kteří se po brankách Prchala, Habady, Vlčka a Leipnera dostali až do šestibrankového trháku. Před druhou sirénou
dokázali Pražané korigovat na 6:1. Ve třetí třetině se dlouho zdálo, že zápas se už
jen dohraje. V 50. minutě byl stav stále 6:1 pro Stochov. Pak se ukázalo, že nejen
fotbal nemá logiku… Potápěči během deseti minut pětkrát inkasovali a mohli být
rádi, že nakonec uhráli alespoň remízu 6:6. Totální selhání v závěru lze přičíst především podcenění, které se v závěru změnilo v ohromnou křeč. Ke zlepšení nepomohlo ani stažení sestavy jen na dvě formace od stavu 6:4.Do zápasu s Chodovem
B, který porazil dopoledne silné Litoměřice, tak Stochov nevstupoval v nejlepší
psychické pohodě. V úvodu zápasu tahal za kratší konec a již od 3. minuty prohrával. Potápěči se postupem času dostali do hry a byli mírně aktivnější. Vytvořili si
několik slibných příležitostí, ale štěstí jim nepřálo. Naopak Chodov upevnil ve
25. minutě své vedení – 0:2. Domácí stihli vyrovnat během jediného střídání na
konci 2. třetiny. Nejprve důrazný Prchal na několikrát překonal brankáře hostů
a poté Vlček vyrovnal po pěkné souhře s Bombou. Ve třetí třetině měli Potápěči
více ze hry. Přesto si největší šanci k vedení vytvořili Pražané. Po špatné rozehrávce a následném zmatku před Moulisovou brankou odpálil Jirák míček vysokou
holí a rozhodčí nařídili trestné střílení. Střelec Chodova branku minul, a tak se
soupeři zaslouženě o body podělili.
Před měsíční zimní přestávkou sehráli florbalisté Potápěči Stochov poslední dvě
utkání ve 3. lize mužů v tomto kalendářním roce. Nejúspěšnější rok v historii klubu završili ziskem tří bodů a upevněním si prvního místa v tabulce.
Na rozdíl od prvního vzájemného zápasu s B.U.H. Praha se Stochovu tentokrát
povedl vstup do utkání. Hned ve 2. minutě zaznamenal svoji první branku
v kategorii mužů Jan Mužík. Pražané sice brzy srovnali stav, ale jejich radost netrvala dlouho. V 8. minutě se trefil Leipner a jen o chvilku později přidal další branku Heller. Do konce třetiny soupeř ještě snížil, když si Potápěči dali nešťastně
vlastní gól. Ve 2. třetině se dvakrát trefil Macík. Potápěči tedy před závěrečnou
částí vedli 5:2 a ve svých hlavách si připomínali výpadek z předminulého kola
s Krčí, kdy během dvaceti minut prohospodařili pětibrankový náskok. Proto do
3. třetiny vstoupili obezřetně a dokonce ještě zvýšili Habadou na 6:2. Soupeř sice
ještě snížil, ale poslední slovo v zápase měl Vlček – 7:3.
Odpolední zápas s Krčí byl Stochovu výzvou. Za každou cenu se chtěli pomstít
za selhání z konce minulého zápasu s tímto soupeřem. Potápěči začali velmi opatrně. Nevytvářeli tlak na rozehrávku soupeře a ten těžil ze své bojovnosti. Do vedení
se Krč dostala ve 3. minutě a ve 12. minutě byl rozdíl již dvoubrankový, když si
Potápěči již podruhé na tomto turnaji dali vlastní gól! Brankou do šatny vrátil Potápěče do zápasu Vlček a v 35. minutě vyrovnal svoji tradiční parádou Leipner.
Bohužel tentokrát dal gól do šatny soupeř a Krč tak po 2. třetinách vedla 3:2. Situace byla ještě horší od 45. minuty, kdy soupeř střelou z takřka nulového úhlu využil přesilovou hru. V 54. minutě však po standardní situaci snížil Leipner. Vyrovnat se Stochovu podařilo v 58. minutě, kdy byl po další standardní situaci před
brankou soupeře nejdůraznější Habada. Rozhodčí poté vyloučili Hellera, ale ve
vlastním oslabení utekl soupeři Leipner a poslal Stochov do vedení. To co se dělo
potom už ovšem nebylo úplně v moci samotných hráčů. Rozhodčí vyloučili za čistý souboj Štětinu. Do úniku se opět dostal Leipner, ale tentokrát své sólo nedokázal proměnit. Bohužel i tentokrát platilo nedáš, dostaneš. Krč totiž přesilovku 5 na
3 dokázala využít, i když se zdálo, že před gólem byl nedovoleně atakován brankář
Moulis. Do konce zápasu byli vyloučeni další dva hráči Potápěčů (vyloučení Vlčka bylo naprosto nesmyslné), a tak mohli být stochovští rádi, že si z utkání odnesli
bod.
Zdeněk Jirák

1. FBC Potápěči Stochov
2. DDM Stod
3. Akcent Sparta Praha B
4. FBC DDM SK ANUS Kadaň
5. Tipsport T.B.C. Králův Dvůr
6. LFP Litoměřice
7. FBŠ EXEL Bohemians B
8. TJ JM Chodov B
9. Craken team SSK Future
10. FBC Merkur Praha
11. SK B.U.H. Praha
12. TJ Sokol Praha Krč
13. AGC Malá Strana

70:47
55:35
55:49
58:45
49:38
54:46
50:45
31:29
51:53
46:59
45:75
36:69
43:53

17
15
15
13
12
11
11
11
10
7
6
6
4

Zdeněk Jirák

Najdete nás na stránkách:

www.fbc-potapeci-stochov.org.

Střední odborné učiliště
J. Šípka 187, 273 03

STOCHOV
nabízí ve školním roce
2006/2007
Tříleté učební obory:
Kadeřník
Kuchař – číšník pro pohostinství
Instalatér
Klempíř pro stavební výrobu
Pokrývač
Zedník
Montér suchých staveb
Čtyřleté studijní obory:
Kosmetička
Kuchař
Číšník - servírka
U všech oborů žáci přijímáni
na základě výsledků 8. a 9.
tříd.
Nástavbové studium:
Podnikání - studium denní
Návštěva SOU je možná
po telefonické domluvě.
tel./fax.: 312 651 338,
ústředna tel.: 312 651 269
E-mail: skola@sousto.cz,
www.sousto.cz

SPORT

TENIS

St r án k a 7

TENISTÉ SLAVNOSTNĚ ZHODNOTILI VÝSLEDKY
V Domě kultury, 9. prosince 2005, již po šesté stochovští tenisté na
slavnostním večeru zhodnotili výsledky uplynulé sezóny. Členy tenisového klubu, jejich rodinné příslušníky, sponzory a hosty přivítala tenisově oděná Kamila Barochová.
I když rok 2005 nebyl tak úspěšný jako předešlé roky, atmosféra byla
výborná. „A“ družstvo dospělých bohužel sestoupilo z Krajské soutěže
I. třídy. „B“ družstvo obhájilo loňskou 3. příčku v Krajské soutěži III.
třídy. „C“ družstvo dospělých se znovu zlepšilo a skončilo také na
3. místě. Družstvo dorostu se umístilo na 5. místě Krajské soutěže II. třídy, což bylo trochu zklamání. Největším úspěchem roku 2005 bylo sestavení družstva mladších žáků, což je velmi důležité pro budoucí roky.
Tenisový klub dále v roce 2005 uspořádal řadu turnajů všech věkových
kategorií v příjemném sportovním prostředí. Tenisté poděkovali svým
sponzorům, kteří pomáhají udržet chod klubu na patřičné úrovni. Jsou
jimi: Město Stochov, Nativel, k. s., MAO, s.r.o., ITES, s.r.o, STE, a.s.,
PRO KONNEX SPORT, s.r.o., SYAST, s.r.o., ZO OS ECHO STE, a.s.
Kladno.
Na závěr hodnocení byli odměněni nejlepší hráči klubu. Pro rok 2005
se jimi stali: Jakub Dvořák – talent roku, Iveta Bartůšková – juniorka
roku, Michal Paták – junior roku, Michaela Halaštová – nejlepší hráčka
roku a Roman Klusák – nejlepší hráč roku.
Po ukončení zhodnocení sezóny 2005 přišlo na řadu pohoštění a tanec
za doprovodu hudební skupiny V pantoflích. Tenisový večer pokračoval
v družné zábavě až do nočních hodin.
Roman Klusák, prezident tenisového klubu

ADÉLKA A JEJÍ KAMARÁD
Příspěvek od redakce na téma zima na Stochově

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 1/2006 bylo vydáno
ve Stochově dne 10.1. 2006.
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:
mu-stochov@stochov.cz
nebo jahou@seznam.cz
Příspěvky je možno odevzdávat
v informačním středisku
a podatelně MÚ Stochov.

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

SPORT

St
St rr án
án k
k aa 88

SPORTFUTSAL

SLÁNSKÝ FOBOZ DRUHÝ NA
STOCHOVSKÉM VÁNOČNÍM POHÁRU.
Účastník Středočeského
krajského přeboru FC Stochov
byl organizátorem prvního
ročníku Vánočního poháru,
který se odehrál 25. prosince
2005 ve stochovské sportovní hale.
Turnaje se zúčastnilo pět
týmů, vedle domácích pak již
jen jediný futsalový celek,
účastník okresního přeboru FC
Foboz Slaný, jeden tým, hrající
Krajskou extraligu sálového fotbalu FK Stochov, její další dlouholetý účastník, který však v současnosti startuje pouze na těchto turnajích Amok Kladno a posledním účastníkem byl vyloženě rekreační celek Cibula Team Stochov. Turnaj se hrál systémem každý s každým a po napínavých soubojích se nakonec
z celkového vítězství mohli radovat domácí borci.
Ti svedli dvě velké bitvy. Nejtěžší utkání sehráli se svým domácím rivalem Cibulou Teamem, s kterým se po dramatickém
duelu rozešli smírně. Druhým velkým soupeřem byl vítěznému
celku Foboz Slaný. Ten sice již v úvodu utkání prohrával rozdílem tří branek, v úvodu druhé půle to však již bylo pouze o jedinou branku. Po urputné bitvě si vítězství, a tím i prvenství
v celém turnaji zajistil pořadatelský celek, který ani v dalších
zápasech nepoznal hořkost porážky.
Druhé místo obsadili hosté ze Slaného, kteří v úvodu snadno
přehráli Cibula Team Stochov, ve druhém zápase však museli
otáčet tříbrankové vedení Amoku. To se jim podařilo, v utkání
s domácími to však již nedokázali. A tak jim k potvrzení druhého místa stačila v posledním utkání s FK Stochov remíza, kterou také uhráli.
Bronzovou příčku obsadili díky prohranému vzájemnému zápasu s Fobozem borci Cibula Teamu Stochov. Ti pak dokázali
jako jediní sebrat body pozdějším vítězům, s dalšími dvěma
soupeři si pak již snadno poradili.
Čtvrté místo vybojovali díky vítěznému vzájemnému souboji
s posledním FK Stochov hráči Amoku Kladno. Ti mohli pomýšlet i na lepší umístění, museli by však udržet tříbrankové
vedení nad slánským Fobozem. Na další dva stochovské soupeře již kladenský celek nestačil.
Poslední místo připadlo týmu FK Stochov. Ten však vysoko
podlehl pouze Cibula Teamu, obrovskou a neúspěšnou bitvu
svedl s Amokem a se stochovským FC, na závěr pak získal alespoň bod za remízu s Fobozem.

SILVESTROVSKÝ POCHOD
NA STOCHOVĚ
Klub českých turistů Stochov pořádal 31. prosince 2005
29. ročník Silvestrovského pochodu. Příchozí turisté si
mohli vybrat jednu ze tří připravených tras v délce 10, 18
a 30 kilometrů. Do zasněžené krajiny se vydalo celkem 162
účastníků. Nejstarší 83 letý Jan Vávra ze Stochova, nejmladší pak Veronika Pokorná, také Stochovačka. Nejvzdálenějším účastníkem byl Karel Hodan z Plzně. Účastnili se
i turisté z Prahy, Chomutova, Litoměřic, Lysé nad Labem,
Kralup, Rakovníka a samozřejmě ze Stochova a blízkého
okolí, pro které bylo v klubovně tenisového oddílu připraveno příjemné posezení s občerstvením. Všichni si pochutnávali na pravém silvestrovském guláši, teplé polévce,
vychlazeném pivu a horkém grogu, které pro ně připravil
Honza Smital.
Václav Čížek

Příslušníci PTP a pozůstalé vdovy
mohou získat od nového roku
příspěvek k důchodu.
Žádost o příspěvek musí být podána
na Okresní správu sociální
zabezpečení v Kladně.
Další informace můžete získat
od předsedy PTP
pana Šťávy tel.: 312 547 255.

Firma Amler, s.r.o.
přijme šičky – švadleny na šití
sedacích souprav
S. K. Neumanna 353,
273 03 Stochov, tel. 312 651 384

Konečná tabulka
1. FC Stochov
2. FC Foboz Slaný
3. Cibula Team Stochov
4. Amok Kladno
5. FK Stochov

16:7
10:9
13:10
10:17
9:15

10
7
7
3
1
Pavel Nepil

Firma SYAST, s.r.o. - realitní činnost
nabízí pronájem garáže ve Stochově
kancelář SYAST, s.r.o.: J. KŘIVÁNKOVÁ
S.K. Neumanna 353, tel.: 312 651 384
fax/ zázn.: 312 651 385
e-mail : info@syast.cz

REKLAMY - INZERÁTY
KREJČOVSTVÍ

OÁZA KLIDU
Nabízíme Vám
tyto služby:
Výklad karet,
Numerologie
Aromaterapie
Reiky-terapie na
všechny zdravotní potíže
Reflexní terapie –
odblokování krční páteře

Prodej bylinných
směsí a čajů,
tablety, kapky atd.

MODE

Provozní doba:
Po - 8 -11,30
St - 14-17
17-19: Reiky večery
Čtvrtek - 14-18

J. Šípka 486
603 479 120

J&N
M

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

Ostatní dny: možnost
objednání
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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

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.

∗
∗
∗
∗
∗

Vladimír Skořepa
U Stadionu 364
273 03 Stochov

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
OBOR KOSMETIČKY + KADEŘNICE
ZAHAJUJÍ PROVOZ OD POLOVINY ZÁŘÍ V PROSTORÁCH UČILIŠTĚ.
NABÍZÍME SLUŽBY: KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ, MANIKÚRA, PEDIKÚRA,
MASÁŽE A KADEŘNICKÉ SLUŽBY

DĚTSKÝ SECOND HAND
BONIFÁC
● Nám. U Dubu 6 ( bývalé kadeřnictví )
● Každý čtvrtek 16 - 18 hod. nebo po
telefonu kdykoliv
● Oděvy od narození do 164 cm
● Dovoz převážně z Anglie
● Kontakt: Jitka Křížová, J. Šípka 189
● Telefon: 608 123 424

INDIVIDUÁLNÍ
VÝUKA
NĚMČINY - ANGLIČTINY
PŘEKLADY - TLUMOČENÍ

Mgr. Jana Zámišová,
ul. Hornická 384,
273 03 Stochov,
mobil: 608 026 666
www. jaza-jazyky.cz

Péče o ruce
M. Buřičová

pokrývačské, klempířské
a tesařské práce, montáž střešních oken

Tel.:603 109 219, 605 858 983

ELEKTROINSTALACE
BEKIVO
Dodáváme, montujeme

Manikúra v Elektrické kotle
v Přímotopné panely
Francouzská mav Elektrické přípojky
nikúra
v Kompletní
rozvody rodinP– shine– japonných domků a průmyslových
hal
ská přírodní mav Regulace ekvitermní, pronikúra
storové domácí telefony
Nehtová modeláža videotelefony
gelové nehty
v Zabe zpečov ací
systémy objektů
Nail art-zdobení
v Revize
nehtů, masáže
36 měsíců záruka
rukou
Adresa: Lány,
Křivoklátská 269
Objednávky
na telefonu:
602 594 156
Služby je možné
poskytnout
u Vás doma
či v kanceláři
Ceník služeb na letáčcích v INFO na MÚ
v přízemí

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

Romana Obršálová
Sportovní, rekondiční a regenerační
masáže
● Možnosti dárkové poukázky
v hodnotě 150,- až 300,- Kč
● Při masážích jsou používány
výrobky firmy SALUS s možností prodeje na místě
● Ve Dvojdomkách 298, Stochov
●

Tel.: 736 147 134

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
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

N A ŠE M Ě STO STO CH O V

St r án k a 1 0

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ LEDEN 2006

Středa 25.1.
KATAPULT
DISKOTÉKA pro děti s Liborem
od 17,00 hod.
vstupné: 20,- Rok 2006 je zde a s ním pro všechny příznivce legendy
české rockové muziky super koncert! Dědek, Olda
a Tolja jsou připraveni odstartovat tradičně ve Stochově
Neděle 15.1.
Divadlo Kejklíř uvádí pohádku
premiéru nové show. Tentokrát s videoprojekcí!
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
od 19,30 hod.
vstupné: 170 a 200,Velký sál DK
od 15,00 hod.
vstupné: 30,- Velký sál DK
Sobota 14.1.
Foyer DK

Středa 18.1.

DIVADLO R. Baer

SMÍŠENÉ POCITY
Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav Hampl, Josef Zýka
Nová komedie Richarda Baera je plná ozdravujícího humoru. Autor ukazuje zdravé seniory, plné síly a nikoliv
zahořklé, nemocné starce.
Foyer DK
od 19,00 hod.
vstupné: 150 a 200,-

P ROGRAM KINA
KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ STOCHOV NA
MĚSÍC LEDEN 2006
Pátek 6.ledna 2006 N E S V A T B O V I
Premiéra americké širokoúhlé komedie o přátelství na život a na
smrt.
Vstupné: 60 Kč * 119 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Neděle 8.ledna 2006 N O Č N Í H L Í D K A
Premiéra ruského akčního filmového hororu z moskevského podsvětí.
Vstupné: 62 Kč * 115 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Úterý 10.ledna 2006 K U R Ý R 2
Premiéra širokoúhlého akčního thrilleru USA volně navazuje na
č.1…
Vstupné: 60 Kč * 90 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Neděle 15.ledna 2006 O S T R O V
Premiéra amerického širokoúhlého sci-fi thrilleru o klonování
lidí…
Vstupné: 62 Kč * 136 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Pátek 20.ledna 2006 V M O C I Ď Á B L A
Premiéra širokoúhlého hororového thrilleru USA o soudním procesu.
Vstupné: 66 Kč * 119 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Neděle 22.ledna 2006
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
Premiéra české filmové komedie Vladimíra Michálka z ryzí současnosti.
Vstupné: 70 Kč * 108 minut * Česky mluveno * Mládeži nepřístupno

PŘIPRAVUJEME:
Fr. RINGO ČECH – talk show známého rockera, divadelníka a poslance. Humorně a pravdivě o všem, co vás
zajímá + dotazy z řad diváků – show, při které se nebudete nudit!!! Uvádí M. Herzán.
Velký sál DK 14.2. od 19,00 hod.
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Josef Zíma v hlavní roli známé komedie se zpěvy.
Velký sál DK 21.2. od 19,00 hod.

Pátek 27.ledna 2006 N O Č N Í L E T
Premiéra širokoúhlého thrilleru USA je hororem na palubě letadla.
Vstupné: 58 Kč * 85 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Neděle 29.ledna 2006
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Premiéra české filmové komedie Marie Poledňákové po
16 letech.
Vstupné: 70 Kč * 112 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Nedělní dětská představení :
Neděle 8.1. *MALÝ BLESK* - 62 minut
Neděle 22.1. *POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ I - 62 min.

Připravujeme na únor 2006 :
*40 LET PANIC*
*LIŠÁK RENART*
*PANENSTVÍ NA OBTÍŽ*
*LOVCI DINOSAURŮ*
*HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR*
*ANDĚL PÁNĚ*
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin. Nedělní dětská
představení začínají v 16,00 hodin.
Program našeho kina najdete na internetové adrese:
kina.365dni.cz

