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Kulturní zařízení
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8. ROČNÍK PŘEHLÍDKY NEJEN
AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH
SOUBORŮ,KTERÝ SE KONÁ POD
ZÁŠTITOU HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE ING. PETRA BENDLA
A STAROSTY MĚSTA STOCHOV
ING. JINDŘICHA SYBERY.

ČTVRTEK 12. ŘÍJNA 2006
19,30 Zahájení přehlídky
19,35 Divadlo V.A.D. Kladno
TAJEMNÝ VAD V KARPATECH
V.A.D. Kazimír Lupinec & company

PÁTEK 13. ŘÍJNA 2006
19,00 DS TYL Rakovník SATURNIN
Z. Jirotka, Adam Doležal. Režie Jiŕí Suk

SOBOTA 14. ŘÍJNA 2006
15,00 NoStraDivadlo
NANGIJALA, ZEMĚ NA OPAČNÉ STRANĚ OBLOHY
A. Lingrenová, Iva Dvořáková, Martina Thotová
18,00 Divadlo LUNA Stochov BYLO, NEBYLO
Norskou pohádku upravil Milan Pokorný
19,30 Dividýlko Slaný
VYŠETŘOVÁNÍ PŘÍPADU PODVODNÉHO REVIZORA
N.V. Gogol, J. Hložek, J. Šíma

NEDĚLE 15. ŘÍJNA 2006
10,00 Maria Křepelková ČERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ
Otakar Brousek ml., Jan Čenský, Zuzana Mixová v pohádce
pro celou rodinu. Hudba Marek Eben.
19,00 Divadlo ABC Praha PŘÍLIŠ POČESTNÁ ŽENA
Armand Salacrou. Režie M. Schejbal
Velmi úspěšná francouzská salonní, lehce absurdní komedie.
Příběh snad až příliš počestné ženy, která než být nevěrná
a ztratit čest raději volí smrt. Otázkou však zůstává,
čí smrt by to měla být …
Hrají: Otakar Brousek ml., Sabina Laurinová, Jiří Klem,
Martin Písařík, Jana Drbohlavová, Lucie Pernetová a další.
VSTUPNÉ: PERMANENTNÍ VSTUPENKA NA VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ
( VČETNĚ ABC Praha ) : 160 kč JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ ( kromě ABC Praha) : 60 kč
Jen ABC Praha – Příliš počestná žena 220 Kč
Nedělní pohádka ČERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ ZDARMA
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Vážení spoluobčané,
za pár dní přistoupíte k volebním urnám, abyste rozhodli
o tom, kdo bude další čtyři roky řídit chod našeho města. S některými kandidáty jste se již měli možnost v minulém volebním období setkávat, někteří jsou těmi, kteří před vás předstupují poprvé. Věřím, že se voleb zúčastníte a z navržených kandidátů si vyberete ty, kteří vám nejlépe vyhovují. Byla bych
osobně velmi ráda, kdyby vás oslovila i kandidátka naše, protože věřím, že je složena ze slušných a pracovitých lidí všech
věkových skupin, kteří chtějí pro naše město pracovat.
Přeji vám ve volbách šťastnou ruku a děkuji vám za hlasy
pro naše kandidáty.
Bc. Stanislava Fišerová, předsedkyně MO KDU-ČSL

VOLBY 2006
Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych vás oslovil jménem svým i jménem organizace
KSČM ve Stochově, v období před komunálními volbami.
V těchto volbách půjde o hodně. Především o pravděpodobně
připravovanou privatizaci bytů ve Stochově. V současné době
23 dlouhodobě volných bytů tomu nasvědčuje. Zda se byty budou prodávat a za kolik, záleží na vás. Privatizaci je možné na
vaše přání připravit, ano – ne (zjistit místním referendem), ale
za rozumné ceny. To jsme obhajovali i v minulosti. Pro nás
komunisty je bydlení a práce základní životní potřebou a zárukou kvalitního a spokojeného života nás všech. Pokud nám dáte dostatek hlasů k rozhodování, projednáme bez odkladu každý váš námět a připomínku. Rozhodovat budete vy, svými hlasy ve volbách. Volte KSČM – volte č. 4!
Vašíček František předseda MV organizace KSČM.

Zastupitelstvo města má 21 zastupitelů.
Obyvatelé budou volit ve volebních
místnostech podle okrsků stejně jako
v předešlých volbách.
Volební okrsek č.1. Stará škola
Volební okrsek č.2. Výstavní síň

Vážení,
v říjnu se uzavře další staré volební období. Tak
jako v předešlých letech, budeme se v novém volebním období zasazovat o rovnoměrný dynamický rozvoj města. Dále nebudeme upřednostňovat
žádnou oblast nad druhou. Naší snahou bude zajistit rovnoměrný rozvoj ve všech částech našeho
města, a to i přesto, že se budou více přesouvat investice do okrajových částí. Zde musíme nejdříve
dobudovat inženýrské sítě na něž může navazovat
další výstavba a rozvoj. Budeme se opět snažit
o dobré hospodaření s finančními prostředky města, a to i udržením nízkých provozních nákladů na
správu, aby zbylo více peněz na rozvoj města.
Zastupitelská práce je těžká hlavně
v rozhodování, které nesmí zohledňovat jenom
okamžitý přínos. My budeme vždy rozhodovat
s vědomím, aby byla naše usnesení dlouhodobě
prospěšná pro obyvatele města. Nechceme proto
podléhat populismu a slibovat nesplnitelné. Toho
jsme si nakonec užili dost při posledních parlamentních volbách, kdy každý sliboval každému
všechno a dodnes se z toho nejsme schopni vzpamatovat.
Nikdy jsme neslibovali nemožné. Proto bude
i náš současný volební program vycházet
z možného a mottem je již tradičně „ Nejen bydlet,
ale i žít“. Budeme se tedy zasazovat nejen o dostatečnou nabídku kvalitního bydlení, ale i o pestré
možnosti společenského vyžití.
Jeho naplnění vám zaručuje naše kandidátka.
Náš tým se skládá ze zkušených zastupitelů
a mladých lidí, kteří se dlouhodobě zajímají o rozvoj našeho města. Jedná se o kandidáty s pestrou
odborností , což je předpokladem vyváženého rozhodování.
Poprvé děkujeme těm, co se zúčastní komunálních voleb 2006.
Druhý dík patří těm, kteří se přikloní k našemu
volebnímu programu a našim kandidátům.
Táňa Urbanová, předsedkyně MS ODS Stochov
Poznámka redakce: Zástupci ČSSD přes nabízenou možnost příspěvek do novin k volbám nedali.

Volební okrsek č.3. Vestibul DK
Volební okrsek č.4. Základní škola

Volby do Zastupitelstva města

Volební okrsek č.5. Základní škola

Stochov probíhají 20. - 21.10.2006.

Volební okrsek č.6. Nádraží - Masarykova

Volební místnosti jsou otevřeny:

čekárna

v pátek od 14,00 - 22,00 hod.
Volební okrsek č.7. Škola - Čelechovice

v sobotu od 8,00 - 14,00 hod.
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U PŘÁTEL V SAARWELLINGENU

V pátek 8. září odjeli do našeho spřáteleného města Saarwellingenu v Německu zástupci Stochova k podepsání smlouvy
o přátelství mezi těmito městy. Zájezdu se zúčastnili někteří členové zastupitelstva města, mládeže, komisí zastupitelstva, sportovci a členové kulturních a společenských organizací. Hlavní vstupenkou na tento zájezd však byl upřímný zájem každého
o prohlubování tohoto přátelství a navazování osobních vztahů.
Již v úvodu nutno předeslat, že se mimořádně vydařilo nejen počasí, ale i celý pobyt v Saarvellingenu. Hosté připravili bohatý
a zajímavý program s velmi působivou, ale přísně utajenou show na konec. Byla tak utajená, že ji neznali ani saarwenllingenští
radní. Ale o tom až později.
V předvečer podpisu smlouvy byl zasazen ve Schwarzenholzu
strom přátelství, který bude symbolem tohoto přátelství pro další
pokolení.
Nebude jistě od věci začít výběrem z projevu starosty Saarwelingenu, pana Michaela Philippi:
„…ale zvláště pak vítám Vás, dámy a pánové, ze Stochova. Mám velkou radost, že jste popřáli sluchu volání
mého přítele a kolegy Jindřicha Sybery a rozhodli se tak
v hojném počtu prožít tento víkend s ním a s námi zde,
v Saarwellingenu.
Vzpomínám si na celou řadu návštěv v Saarwellingenu,
kdy k nám do Sárska přijížděli lidé ze Stochova všech věkových kategorií. Rád si připomínám moje návštěvy ve Stochově před dvěma lety a letos v květnu. Vždy jsem měl pocit, že
jsem mezi přáteli a cítil jsem se u vás báječně.
Mám velkou radost, že dnes coby starosta Saarwellingenu mohu založit partnerství mezi Stochovem a Saarwellingenem a s vámi ho zde oslavit.
Ve světle problémů, s nimiž musí EU bojovat, získávají tyto
komunální kontakty a jejich ospravedlnění dnes na významu.
Neboť partnerství mezi městy žije z toho, že se lidé obou
měst v partnerství angažují.
To, že se mezitím vytvořily osobní vazby a přátelství, a že
funguje výměna mezi soukromými osobami a spolky, svědčí
o tom, že dnešní zpečetění partnerství mezi Stochovem
a Saarwellingenem je dobré a správné rozhodnutí ve smyslu
porozumění mezi národy. Do budoucna musíme však dbát na
to, abychom vzniklé přátelské kontakty udrželi a dále jsme
prohlubovali vztahy obce ke svým občanům, spolkům a jiným organizacím.
Nelze tedy udělat nic lepšího, než že umožníme občanům našich obcí, a zvláště pak občanům mladým, aby se při
vzájemných setkáních o sobě dozvídali více. Porozumění mezi národy neznamená koneckonců pouze to, že se budou dorozumívat političtí představitelé, nýbrž především to znamená, že se budou dorozumívat lidé, kteří tvoří národy. Pouze za takového předpokladu se může vyvinout něco takového – abych se vrátil opět k Evropě – jako je evropská identita. Sjednocenou Evropu, o níž všichni usilujeme, nelze nadiktovat shora, ta musí vyrůst zespodu. A k tomu
zcela jistě přispívá toto naše partnerství mezi městy.
Dovolte mi, abych závěrem srdečně poděkoval všem těm, kteří se v průběhu minulých 17 let zasloužili o to, že se
toto partnerství uskutečnilo.
Zvláštní dík náleží bývalým starostům Jiřímu Slavíkovi a Wernerovi Geibelovi. Na tomto místě bych chtěl osobně
poděkovat mému příteli a kolegovi Jindřichu Syberovi, který po dlouhá léta s velkým nadšením naše partnerství žene
vpřed. Poděkovat musím také členům stochovské rady, stochovského zastupitelstva a členům naší rady, neboť vývoj tohoto partnerství stále pozitivně podporovali. To také dokumentuje jednomyslné usnesení ve prospěch založení
tohoto partnerství.
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, heslo dnešního dne víc než kdy jindy zní:
Máme si hodně co říci a spolu ještě hodně zažijeme.
V tomto smyslu doufám, že my, naše děti ale i naši vnuci budou po dlouho dobu toto partnerství udržovat a že jim
bude přínosem.“
Na slavnostním večeru byli také přítomni přátelé z francouzského Bourbon Lancy, kteří přednesli zdravici
starosty města.
Budoucnost si nelze představit bez sjednocené Evropy. Dnes se otevírá nová cesta. Pro nás je tato cesta velkým
dobrodružstvím a my Vás na této cestě provázíme s ohromným nadšením. Je tu ale malý problém. Trvalo nám patnáct let, než jsme se naučili alespoň trochu německy. Ale jak to dopadne s češtinou? To bude dalších 25 let. Ale nevadí. Naším společným jazykem je přátelství. Kontakty mezi mládeží našich třech měst jsou na dobré úrovni. Dnes
společně oslavujeme tuto příjemnou skutečnost, my Vás podporujeme a blahopřejeme Vám k tomu.
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PODPIS SMLOUVY

Oficiální část večera zakončil svým projevem starosta Stochova Jindřich Sybera, z něhož vyjímáme:
„Je to necelé čtyři měsíce, co jsme se viděli při první části procesu podpisů smlouvy o našem partnerství. Bylo to
u nás ve Stochově a vaše návštěva udělala na naše obyvatele veliký dojem. To proto, že jste projevili opravdový
zájem o naše město a život v něm. Že jste se upřímně bavili, a tak za tyto tři dny vznikla další osobní přátelství.
Významnou částí těchto dvou setkání, ve Stochově a nyní u vás v Saarwellingenu, je podpis smluv o partnerství.
Kdysi se nabízela otázka, zda-li naše obce takovou smlouvu potřebují? Vždyť naše kontakty mezi obcemi vždy fungovaly, a to velmi dobře a intenzivně, již přes patnáct let. Předtím u zrodu stály hornické pěvecké sbory. Pak naši
předchůdci pan Slavík a pan Geibel. Nebyli však sami. Vždyť za toto období přijely do Stochova a opačně do Saarwellingenu desítky či stovky obyvatel. Všichni se této spolupráci věnovali. Byli si vědomi, že to má veliký význam
pro obě města, jejich obyvatele a hlavně děti a mládež. Zdálo by se tedy, že pro skutečná setkání našich obyvatel
jsme partnerskou smlouvu nikdy nepotřebovali. Již za několik týdnů a měsíců od podpisu smlouvy u nás ve Stochově
jsem si potvrdili, že naše partnerská smlouva smysl má.
V období mezi podpisy smluv, tj. mezi květnem a zářím, se naše kontakty zvětšily. Proběhlo několik společných
akcí a další jsou připraveny. Jejich příprava je jednodušší. To je přímý a milý dopad podpisů našich smluv.
Je to také významné ocenění těch, kteří na partnerství dlouhodobě pracovali přípravou nesčetných setkání, jimiž se
nám podařilo vytvořit něco dobrého pro naše města a jejich obyvatele. Je to současně i závazek pro nás, současné
představitele obcí a zastupitele, včetně těch budoucích.
Podpisem smluv bereme na sebe s kolegou Michaelem Philippi veliký závazek. A vy jej berete na sebe spolu
s námi, neboť jste všichni pomyslnými kmotřičkami a kmotry podepisovaných smluv. Vy jste těmi, kteří budou dohlížet na její naplňování a dodržování. Je to náš společný úkol, přes který budeme spolu vytvářet Evropskou unii.
Vážené dámy, pánové a přátelé, dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval těm, kteří se dlouhodobě na našich přátelských vztazích podíleli. Jsou to v prvé řadě naši předchůdci, starostové Geibel a Slavík, kteří dali našim vztahům důležitý rámec. Jsou to hornické pěvecké sbory, které byly u počátku výměn. Dále pak zaměstnanci a představitelé našich úřadů vedené Ernstem Nohem a Romanem Klusákem, kteří spolu s členy kulturních a sportovních
organizací připravovali a zajišťovali naše výměny. Dík patří i těm, kteří se jednotlivých návštěv zúčastnili, neboť s
sebou vždy přivezli duch přátelství a dokázali vytvořit pocit,
že tato setkání mají smysl. Největší dík patří mému příteli
Michaelu Philippimu, který do naší spolupráce přinesl nový
náboj a pohled.
Při podpisu smlouvy ve Stochově jsem vyslovil přání.
Přání podobné křtu novorozeněte, kde jsou přítomny sudičky, které novorozeňatům přejí do vínku něco dobrého.
Dovolte mi, abych se na chvilku stal tou pohádkovou sudičkou, která našemu novorozeněti – smlouvě o přátelství,
dá do vínku jen jedno, ale veliké přání. Tím velkým přáním
je, aby se naše spolupráce dále rozvíjela jako nyní. Aby do Saarwellingenu i do Stochova jezdili obyvatelé druhých
obcí vždy s vědomím, že to není povinnost. Naopak, aby jeli s vědomím, že se svými přáteli prožijí hezké a příjemné
chvíle, na které budou vždy dlouho vzpomínat. Pokud se nám podaří toto
přání naplnit, a nám se to dodneška daří, je to přesně to, co jsme si předsevzali.
Závěr večera proběhl v přátelském ovzduší, kdy si starostové jednotlivých
měst vyměnili dárky a symboly jednotlivých měst. Poté následovala družná
zábava s hudbou a tancem.
Probuzení do nedělního rána bylo korunováno vydatnou snídaní. Pak už
následovalo rozloučení a společné fotografování před bývalou budovou
městského úřadu. Poté nás starosta města vyprovodil na okraj města. Zahalená tabule dávala tušit nějaké překvapení, které však bylo záhy objasněno. Nápis PŘÁTELÉ V EVROPĚ - Saarwellingen, Stochov a Bourbon
Lancy bude vždy napsáno při vjezdu do města.
To hlavní překvapení však teprve přišlo. Po malé chvilce, vše bylo
perfektně načasováno, nad námi začala kroužit dvě menší letadla
a po nutném zjištění síly větru postupně vyskočili tři výsadkáři se státními vlajkami Německa, Česka a Francie. Jejich seskok byl perfektní
a po několika parádách ve vzduchu přistáli několik metrů před námi.
Potlesk a pochvaly nebraly konce. Bohužel, konec to již byl, a tak plni
dojmů jsme zamířili k domovu. Nikdo ze zúčastněných nelitoval, že se
setkání zúčastnil.
(HoJ)
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Z KANCELÁŘE STAROSTY

Ve středu 4. října proběhlo poslední jednání Zastupitelstva města za volební období 2002 - 2006. Na tomto jednání byla přijata
důležitá usnesení týkající se rozvoje města a uzavírající volební období 2002 - 2006. Tato usnesení byla přijata většinou nebo
převažující většinou zastupitelů. Tím byla úspěšně završena činnost zastupitelů za toto volební období.
ZM schválilo :
●
Zprávu o plnění usnesení za volební období 2002 - 2006
●
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za volební období 2002 - 2006
●
Úpravy rozpočtu města s příjmy a výdaji 148,3 mil. Kč a vzalo bez výhrad na vědomí hospodaření za I. pololetí 2006
●
Převzetí pečovatelských služeb od 1.1.2007 ve správním obvodu města Stochov od Středočeského kraje
ZM nesouhlasí na základě připomínek občanů města, majitelů sousedních pozemků a odborných posudků s výstavbou
„Obchodního centra“ na pozemcích mezi sokolovnou a ul. S. K. Neumanna.
Říkalo se také, že ve sportovním areálu bude vybudované nové dětské hřiště?
Ano, je tomu tak, toto hřiště se mělo již stavět, ale protože koncem září probíhalo v této části Svatováclavské posvícení a prostor areálu by byl rozkopán, posunuli jsme zahájení výstavby na první dny v říjnu. Celá výstavba bude trvat přibližně jeden měsíc a vybavení hřiště bude v souladu s účelem areálu. Budou zde umístěny prvky, které budou podporovat pohybové dovednosti
dětí a mládeže. Vedle hradu Jezerní královny, Sokolí věže s prolézačkami, lávkami, provazovými žebříky a lanovkou, zde bude
umístěna i síťová pyramida a další prvky vybízející děti, aby je zvládly.
Někteří obyvatelé starého Stochova si stěžují, že je tato část stále rozkopaná?
To je spojeno s rozsahem prací, které se zde z části souběžně provádějí. Vše začalo výměnou venkovního rozvodu nízkého
napětí za kabelový rozvod, který je umístěn do země. Tím všechny výkopy začaly. Protože jsme měli rozvod veřejného osvětlení na sloupech rozvodu nízkého napětí, museli jsme také toto vedení umístit do země. Při té příležitosti jsme vyměnili část starých sloupů. Na to navazovala pokládka rozvodu kabelové televize a internetu. Po uložení těchto sítí do země budou v skoro
celé části vybudovány nové chodníky a položeny nové povrchy silnic. Rozsah těchto prací se ve většině provádí několik let.
Nám se podařilo časovým sladěním s přijatými organizačními opatřeními tyto práce stlačit do mnohem kratšího časového úseku,
a tím neomezovat dlouhodobě obyvatele města.
Proč se neprodávají byty v domě za restaurací?
Prodej těchto bytů byl schválen pozdě až v květnu, přestože byl již připraven na dubnové jednání Zastupitelstva města. Proti
prodeji bytů se postavili někteří zastupitelé z KSČM a ČSSD (tak jako ostatně při první privatizaci bytů) a my jsme tak nemohli
jednat s bankou o uvolnění zástavy na tyto byty. Po uvolnění zástavy vůči městu by si zájemci o koupi mohli vzít hypoteční úvěr
a koupené byty by mohli použít jako svoji zástavu za úvěr. Přestože ceny bytů byly stanoveny tak, aby byly dostupné pro mladé
rodiny, nepředpokládali jsme, že by si je zájemci kupovali s uspořených peněz bez využití hypotečního úvěru. Další termín
uvolnění zástavy bude na jaře 2007 a mi předpokládáme vyhlášení výběrového řízení na prodej v říjnu případně listopadu tohoto
roku.

Netrápí vás zdraví? Potrápí vás úřady
Jak se daří? Co zdravíčko? Ale, že vás něco trápí? No, to je v tomhle věku normální... Běžný dialog, který zní s narůstajícím
věkem stále častěji. Jenže, právě starší řidiči mají povinnost navíc. Pravda, netýká se jen jich, ale například také profesionálních
řidičů. Mluvím o zdravotní způsobilosti. Tu určuje ošetřující lékař a, i když to trvalo několik let, ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku, podle níž je určována. Od poloviny roku, v souvislosti s novelou zákona, jsou jasně stanovena pravidla hry.
Jaká jsou? Zopakujme, že, pokud jde o starší řidiče, ti musí mít zdravotní prohlídku v 60, 65, 68 a dále každé 2 roky. Vždy ji
mohou absolvovat nejdříve 30 dní před dovršením daného věku. Bez této prohlídky jste podle zákona nezpůsobilí k řízení a vůbec byste neměli sednout za volant. Novela dále říká, že musíte mít vždy u sebe lékařské potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky a na požádání policisty mu ho předložit.Zapomenout ho doma se od 1. července nevyplatí. Od 1. července hrozí za zapomenutí tohoto potvrzení bloková pokuta 1 000 korun a ve správním řízení 1 500 až 2 500 korun.
Výrazně větší trest čeká na ty, kteří na zdravotní prohlídku úplně zapomenou.
Kdo bude přistižen, že jezdí bez zdravotní prohlídky, je-li mu tato povinnost stanovena, dostane pokutu od 5 000 do 10 000
korun a současně zákaz řízení od 6 do 12 měsíců. Navíc mu bude do registru řidičů zapsáno 5 bodů.
A nezapomeňme, že při důsledném výkladu zákona by při případné nehodě mohla pojišťovna sice zaplatit z našeho povinného
ručení škodu postiženému, ale okamžitě by po nás mohla vyplacené peníze vymáhat.
(Připravil Hoj, zdroj internetu)

Firma Amler, s.r.o.
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 10/2006 bylo vydáno ve Stochově dne 6.10. 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: stochov@stochov.cz nebo jahou@seznam.cz
Příspěvky je možno odevzdávat v informačním středisku
a podatelně MÚ Stochov.

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
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PODĚKOVÁNÍ

Děkuji městskému úřadu a panu starostovi
za blahopřání k mým narozeniV sobotu 9. září se konal již
nám.
3. ročník akce Pohádkový les. O
Jaroslav Matyáš
jeho oblíbenosti svědčila velká
návštěvnost. Přišlo téměř 420 lidí,
Děkuji Městskému úřadu Stochov
z toho cca 200 dětí. Všichni se
dobře bavili, o čemž svědčí i ná- a panu starostovi Ing. J. Syberovi za
sledující obrázky. V cíli se usku- dárek a přání k mým 75. narozeninám.
tečnila anketa, kde děti hlasovaly Dále bych chtěl poděkovat městské
pro nejhezčí pohádkovou bytost. organizaci Svazu tělesně postižených
Na prvním místě se s přehledem a všem ostatním, kteří mi popřáli
umístil Dráček, na druhém místě k mému jubileu.
Vladimír Koula
se umístili se shodným počtem
hlasů Hovniválové a Maxipes Fík
Vážený pane starosto, děkuji Vám za
a na třetím místě skončila Bílá pakrásnou gratulaci k mým a manželoní.
Už nyní vás zveme na příští roč- vým narozeninám. Moc nás to potěšilo
ník, který se uskuteční v sobotu a přejeme mnoho úspěchů Vaší práci.
S pozdravem manželé Kutzendorferovi
8. září 2007.

Pohádkový les

Děkuji Městskému úřadu za přání
a dárek k narozeninám.
Julie Beránková

Nejbližší akce Kamarádů
14.10. Dětská herna – klubovna je
otevřena pro všechny děti ze Stochova
a okolí (mohou přijít i děti, kteří nechodí
do Mláďátek). Celé odpoledne bude věnováno podzimu. Budeme tvořit z různých
přírodních materiálů, které nám podzim
nabízí, budeme poslouchat pohádky a písničky a třeba si i něco zahrajeme. Otevřeno bude od 14 do 17 hod.

Děkuji vedení města Stochova za
blahopřání k mým narozeninám.
Věra Pilcová

SBĚR
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

25.11. Pexesiáda – v kině se uskuteční
turnaj v pexesu. Bude připraveno několik
kategorií. Zahrát si mohou maličké děti
i dospělí. Pro absolutního vítěze je připraven putovní pohár a Pexesový dort. Krásné ceny dostanou i vítězové přidružených soutěží. Pořádně trénujte, ať vyhrajete!
Aktuální informace o dění v Kamarádech naleznete na webových stránkách
www.kamaradistochov.cz Naleznete zde i fotogalerii s fotografiemi z kamarádských
akcí. (Obrázky z pohádkového lesa jsou již vloženy ☺) Dotazy a připomínky nám zasílejte na e-mail: kamaradi.stochov@seznam.cz.
Už nyní můžete začít tvořit Betlémy. Na prosinec se chystá další soutěžní výstava
Betlémů. Bližší informace na internetu a v příštím čísle měsíčníku, který právě
čtete.
S. Filipová

Zavedená truhlářská dílna
v Srbech (okr. Kladno), zaměřená
na výrobu nábytku, hledá truhláře,
schopného samostatně pracovat
s masivem i laminem. Nástup dle
dohody. Zájemci se mohou hlásit
na tel.č. 777 159 866

/lednice, televizory, spreje, plechovky od barev, baterie, zářivky,
atd./ proběhne v sobotu
14. října 2006
Časový rozvrh sběru:
Čelechovice u obchodu
8.00- 8.20
St.hřiště
8.25- 8.45
Honice u restaurace
8.50- 9.10
Stochov
zastávka u kostela
9.15- 9.35
křiž. Na dolíkách-Dlážděná
9.40-10.00
křiž. Komenského-Dlážděná
10.05-10.25
křiž.Hornická-U Stadionu
10.30-10.50
9.května –zastávka autobusů
10.55-11.15
S.K.Neumanna kotelna č.70
11.20-11.40
Slovanka
u obchodu
11.45-12.05
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STOLNÍ TENIS

NA ZKUŠENÉ V ČÍNĚ
Nejprve dovolte, abych se představil. Jmenuji se
Zdeněk Zaspal, je mi osmnáct let, jsem rodilý Stochovák a stolní tenis je zatím mým životním krédem.
I když jsem registrovaným hráčem SF FKK El Niňo
Praha, zůstal jsem věrný svému mateřskému oddílu Sokol Stochov Honice, jehož jsem stále členem. V deseti
letech jsem započal svoji mistrovskou kariéru na úrovni okresní třídy III, poslední juniorský rok jsem končil
v soutěži mužstva první ligy, kde v současnosti působím. Asi každý člověk se rád trochu vytahuje, a tak ještě přidám loňskou bronzovou medaili z mistrovství republiky juniorů, která mě posunula na celkové šesté
místo v republice a současně dala podnět firmě působící svými aktivitami na asijském kontinentě vybrat mě
a oddílového kolegu M. Zatřepálka k 14 - dennímu výcviku do země, kde stolní tenis je národním sportem,
do Číny.
Nacházíme se v moderní době, kdy možnost získání
informací o čemkoliv není problém. Přesto tato země
zůstává stále uzavřena sama do sebe. Vzrůst ekonomiky a průmyslu cítíme na každém kroku. Její život je
však stále zahalen tajemstvím. A tak před naší cestou
jsme pouze věděli, že poletíme nejprve do Amsterdamu a odtud pak velkým letadlem do hlavního města
Sečchuanské provincie Cheng – du. O tomto hlavním
městě se rozcházejí informace i o počtu obyvatel.
Některé statistiky uvádějí 2 miliony obyvatel, další třeba 9 milionů.
Pro dva kluky z Evropy ale bylo tak velké, že jsme si v recepci našeho hotelu nechávali napsat svoji přechodnou
adresu, kdybychom zabloudili. Byli jsme ubytováni přímo v areálu tříposchoďové haly, kde v každém podlaží stálo
stabilně 16 stolů na kterých se nepřetržitě trénovalo. Naše tréninkové dávky rozložené na celý den tvořily součet 7 až
8 hodin, takže taková docela normální pracovní směna, připočteme – li si, že v Číně, můžeme říkat šichta. Jak je tento sport brán vážně, mohu jako příklad uvést, společně s námi trénovali ještě kluci 13 až 17 let, oni nechodí do školy.
Nepředpokládá se ani, že budou pracovat, jejich živobytí bude stolní tenis. Stalo se, že se při příchodu o tři minuty
opozdili, trenér jim záda zmaloval švihadlem a celý dopolední trénink stáli v koutě. I tak se připravují budoucí mistři.
Intenzita i nasazení v jejich hře je obdivuhodná. Byla to pro nás velká škola se zjištěním, jak hodně toho ještě neumíme. Možnost zahrát si pak s bývalým mistrem světa byla dalším důkazem. I přes náročnost tréninků, jsme každou
volnou chvíli věnovali k poznání života v této zemi.
Kdybych přijel do této země podruhé a neviděl na každém rohu ulice nádoby s vroucí vodou na zalití čaje, tak
bych nebyl v Číně. Takto potkáváte lidi na ulici, jdoucí na procházku, či do zaměstnání a v ruce drží speciální nádobu s čajem, který několikrát zalévají. Co se týče našeho stravování, velice rychle jsme si zvykli na konzumaci jídla
pomocí hůlek, hlad je opravdu nejlepší kuchař. Základ jídelníčku tvořila v různých obměnách ráno, v poledne i večer
rýže, doplněná spoustou zeleniny, podobný jídelníček ale dodržujeme i u nás. Jen tak pro zajímavost, díky mizivé
spotřebě mouky v této zemi, zde neznají nemoci artrozy, což je řídnutí kostí. Hlavním dopravním prostředkem
v tomto městě, ale zřejmě i v celé zemi, je kolo a malý motocykl. Podle stylu jízdy, dopravní předpisy neexistují, platí zde právo rychlejšího, kdo v křižovatce první vyjede, vítězí. Přesto dopravní nehodu jsme za dobu svého pobytu
neviděli. Spousta kulturních památek, z nichž některá jsou i zahrnuta do světového kulturního a přírodního dědictví
zdobí toto starobylé město, například údolí Žlutého draka, hora Emeshian, kde se nachází obří socha Budhy.
Viděl je i jeden kluk ze Stochova. Zhlédl jsem jen zlomek krásy této země a popsal jen malou část svých zážitků,
přesto jsem poznal, jak vypadá v životě lidí skromnost, houževnatost a jak se ctí kultura a moudrost našich předků.
Ještě jeden zážitek z této cesty mám, a to při zpátečním letu, kdy jsme letěli s časem a za jasného dne, jsme přelétávali Himaláje. Zasněžené vrcholky hor nejvyššího pohoří světa těsně pod sebou, nádherný pocit.
Chtěl bych tak touto cesto poděkovat vedení našeho města a firmě Nativel, zastoupené p.Žákem, za finanční
příspěvek, který mi pomohl toto sportovní soustředění uskutečnit.
Děkuji Zdeněk Zaspal
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FUTSAL

SLÁNSKÁ SEBRANKA DRUHÁ NA STOCHOVSKÉM POSVÍCENSKÉM TURNAJI
Byť obhájci loňského prvenství, dlouho neměli účast na populárním stochovském Posvícenském turnaji futsalisté Sebranky Slaný jistou. Až po odřeknutí účasti ze strany celku Amok Kladno se slánským borcům naskytla
možnost své loňské vítězství obhajovat, a ti tuto šanci přijali. Na sestavení
celku však nebylo mnoho času, řada kvalitních borců již měla na daný termín svůj program, sestava se proto tvořila velmi těžce a komplikovaně. Přes
všechny překážky však na Stochov odjel poměrně kvalitní celek, v němž
prim hráli bývalý futsalový juniorský reprezentant Mrština a trenér slánské
Čechie Žák, oporami pak bylo i trio z divizního 1. DFK Slaný. Celek pak
dotvářeli další tři borci slánského Fobozu, hostem celku byl téměř šedesátiletý bývalý skvělý fotbalista Baníku Stochov a nynější futsalista celku
HARD Jeseník Jiří Nepil. Mužstvo nevstupovalo do turnaje s přílišnými ambicemi, přesto nakonec vybojovalo druhé místo.
A to hned v úvodním utkání narazili slánští borci na účastníka Středočeského krajského přeboru, domácí FC Stochov. Na hostech byla v prvním poločase přece jenom znát určitá nesehranost, kterou domácí potrestali třemi
zásahy do jejich sítě. V úvodu druhého poločasu si však hosté vytvořili viditelnou převahu i dvě obrovské brankové příležitosti, domácí gólman Brož
však své mužstvo zachránil. Nedáš-dostaneš platilo i zde, když domácí svou
výhru završili po dvou rychlých brejcích.
Ve druhém utkání již slánští zabrali naplno, když sedmi brankami rozstříleli hosta turnaje ze severních Čech, mužstvo FC Boč. Jeho hráči se do sítě
Sebranky trefili až za stavu 0:5. V dalším utkání se slánští borci dlouho trápili s celkem sálové kopané FK Stochov, když v úvodu první půle dokonce
prohrávali. Svou převahu však ještě do přestávky vyjádřili vyrovnávací
brankou, ve druhém poločase již na hrací ploše kralovali a domácí tak ještě
třikrát inkasovali.
Před posledním utkáním bylo jasné, že borci Sebranky již na prvenství
dosáhnout nemohou, k zisku druhého místa jim však stačil jediný bod.
V utkání s bývalým týmem sálového fotbalu FC Rozdělov si vytvořili od
úvodního hvizdu mohutnou, avšak bezzubou převahu. Jako první se tak překvapivě ze vstřelené branky radovali rozdělovští hráči, kteří se dokázali
znovu prosadit po Mrštinově vyrovnávací brance. Mrština však vyrovnal i
podruhé, a když další mladík Petr Nepil vstřelil krátce před koncem vedoucí
branku slánských, bylo o druhém místě rozhodnuto. Na tom pak nezměnilo
nic ani vyrovnání ze strany borců rozdělovského týmu.
Pavel Nepil

VÝSLEDKY SEBRANKY SLANÝ
FC Stochov-Sebranka Slaný
5 : 0 (3 : 0)
Sebranka Slaný
- FC Boč
7 : 1 (3 : 0)
Branky Sebranky: Mrština 2, Hovorka 2, Nepil Pa., Šebesta, Žák.
FK Stochov Sebranka Slaný
1 : 4 (1 : 1)
Branky Sebranky: Nepil Pe., Žák, Hovorka, Šebesta.
Sebranka Slaný FC Rozdělov
Branky Sebranky: Mrština 2, Nepil Pe.

3 : 3 (1 : 2)

TABULKA POSVÍCENSKÉHO TURNAJE
1.
2.
3.
4.
5.

FC Stochov
Sebranka Slaný
FK Stochov
FC Rozdělov
FC Boč 4

4
4
4
4
0

4
2
1
1
1

0
1
1
1
3

0
1
2
2

27 : 3
14 : 10
6 : 15
12 : 9
6 : 28

12
7
4
4
1

Firma Nativel k.s.
Stochov
Přijme do trvalého pracovního poměru

DĚLNICE - OPERÁTORKY
na směnný provoz
Požadujeme:
●

základní nebo středoškolské
vzdělání
praxe v oboru elektro, možnost
zaučení
●
spolehlivost, flexibilita
a ochota se učit
a intenzivně pracovat

●

Nabízíme:
●

pěkné pracovní prostředí
●
zajímavé platové ohodnocení
●
pracovní smlouva na dobu
neurčitou
●
po zaučení 13. plat
●
zaměstnanecké výhody—
příspěvek zaměstnavatele na
penzijní připojištění , příspěvek na
stravování
Zájemci hlaste se na tel.: 312 818 024,
312 651 005
Nebo osobně v kanceláři společnosti na
osobním oddělení u p. Blažkové.
Adresa společnosti: Nativel k.s., J.
Dundra 408, 273 03 Stochov

REKLAMY - INZERÁTY

uvádí
11.12. 2005 od 19,00 hod. v Domě kultur y ve Stochově

KREJČOVSTVÍ

OÁZA KLIDU
Libuše Choloniewská

MASÁŽE:
Klasické, reflexní, lymfatické, energetické

Numerologie
Reiky, baňkování

Aromaterapie
Výklad karet

MODE

Relaxační
pobyty:
Šumava,
Itálie

J. Šípka 486
603 479 120

J&N
OBKLADY A DLAŽBY

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 SECOND HAND BONIFÁC

Nám. U Dubu 6 ( bývalé kadeřnictví )

Každý čtvrtek 16 - 18 hod. nebo po telefonu kdykoliv
kdykoliv
Oděvy od narození do 164 cm

Dovoz převážně z Anglie

Kontakt: Jitka
Jitka Křížová, J. Šípka 189

Telefon: 608 123 424

TV SERVIS
STŘEDNÍ ODBORNÉ

FIRMA NÝVLT

UČILIŠTĚ J. Šípka 187

NABÍZÍ:

STŘEDISKO KOSMETIKY
A KADEŘNICTVÍ NABÍZÍ TYTO
SLUŽBY: KOSMETIKA,

DÍLENSKÉ OPRAVY
BAREVNÝCH

TELE-

VIZORŮ VŠECH

MANIKÚRA, PEDIKÚRA, MASÁŽE

ZNAČEK

TĚLA, NEHTOVÁ MODELÁŽ A

ZÁRUČNÍ OPRAVY

KADEŘNICKÉ SLUŽBY ZA VELMI
VÝHODNÉ CENY:
INFORMACE A OBJEDNÁVKY

VYBRANÝCH
ZNAČEK
PRODEJ TELEVIZORŮ
OVP

NA TEL.: 312 651 269
LINKA 129 - KOSMETIKA,
LINKA 132 - KADEŘNICTVÍ

NOVÁ SLUŽBA:
PRODEJ PŘEVODNÍ-

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
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
312/244089

J. Kindl
312/658202

M.Vodička
312/651893

Firma KAPAMONT, s.r.o.,
provozovna Důl Libušín

KU PRO PŘÍJEM POZEMNÍ DIGITÁLNÍ
TELEVIZE
(ČT 1, ČT 2, NOVA,

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

PRIMA, ČT 24,

přijme do trvalého pracovního
poměru provozního
zámečníka
a svářeče.

ČT - SPORT, ÓČKO,
TOP - TV)
PROVOZOVNA:

Nástup
možný ihned.

STOCHOV,
V. ULMANA 4
TEL./FAX. 312 652 389
MOBIL: 602 310 464
tvservis.nyvlt@seznam. cz
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Informace
pan Čermák
tel: 603 432 558
nebo 312 671 233.

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

Stránka 10

Kulturní zařízení města Stochov – DŮM KULTURY

N A Š E M Ě S T O S T O C H OV

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ ŘÍJEN 2006

Pátek 6.10. Barvy domova

Připravujeme:

KONCERT – Vlasta Redl, Slávek Janoušek, Samson Lenk
Hostem koncertu je Petra Šany Štanclová.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné: 160, 200

POZOR! 22.11. 2006 Exluzivní koncert ORCHESTRU Václava Hybše – předvánoční koncert se známými zpěváky a osobnostmi – L. Županič, M. Vítková, I.
Koukalová. Hudebním hostem bude I. Dohnalová –
harfa. Pořad uvádí Jan Šmikmátor. Velký sál DK od
19,00. Vstupenky v předprodeji od září v Tabáku
„U Marie“ nám. Stochov, nebo tel. rezervace a info
kancelář DK: 312 651 355. Těšíme se společně s vámi
na mimořádný kulturní zážitek.
***************
Neděle 26.11. od 16,00 Dáda hitparáda – nová
hudebně pohádková show D. Patrasové

Čtvrtek 12.10. – neděle 15.10. STOCHOVSKÁ THÁLIE
Další ročník velmi úspěšné přehlídky nejen amatérských divadel.
Opět uvidíte to nejlepší co se na prknech, která znamenají svět, do
této doby odehrálo! Čtvrtek – V.A.D. Kladno – tajemný Vad
v Karpatech; pátek – DS Tyl Rakovník – Saturnin. Sobota – NoStraDivadlo – Nangijala, země na opačné straně oblohy * Divadlo
Luna Stochov – Bylo, nebylo * Dividýlko Slaný – Vyšetřování případu podvodného revizora. Neděle 10,00 pohádka pro děti a rodiče
zdarma, od 19,00 Divadlo ABC Praha – Příliš počestná žena se Sabinou Laurinovou v hlavní roli. Podrobně na plakátech a info tel.
312 651 355. Věříme, že i v letošním roce bude pro vás Stochovská
Thálie opravdovým kulturním zážitkem.
Velký sál DK, zahájení ve čtvrtek v 19,00. Permanentky 160,- vč.
ABC, jednotlivá představení á 60,-, jen ABC 220,-

Čtvrtek 7.12. Nový pořad – tip měsíce – MIROSLAV DONUTIL –one man show populárního herce.

Neděle 10.12. od 15,00 Předvánoční zábavný pořad
pro děti s Michalem Nesvadbou

Pátek 20.10. a sobota 21.10. VOLBY - ve foyeru DK a minigalerii.

Sobota 28.10. Slavnostní koncert pěveckého sboru partnerského města Saarwellingenu.
Velký sál DK

Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov,cz; www.acein.cz; www.tyrš.cz;
www.divadla.cz; kulturní měsíčníkKamelot Kladno.

od 19,00 hod.

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ŘÍJEN 2006
Středa 4.října *A U T A*
Premiéra širokoúhlého animovaného filmu USA o závodním autu a
jeho dobrodružné cestě na velkolepý automobilový šampionát „Zlatý
píst“.
Vstupné: 66 Kč * 116 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

Čtvrtek 5.října
*PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE*
Premiéra amerického širokoúhlého dobrodružného filmu je volným
pokračováním úspěšného snímku z roku 2003.
Vstupné: 70 Kč * 151 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pondělí 9.října *P O S E I D O N*
Premiéra širokoúhlého katastrofického filmu USA je napínavým příběhem o luxusním zaoceánském parníku a monstrózní zbloudilé vlně
Vstupné: 66 Kč * 100 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Středa 11.října *P R V N Í

P O B O H U*

Premiéra ruského válečného filmu nás zavede do roku 1944 na ruskou základnu ponorek v Baltském moři. Láska a válka jsou rodné
sestry…
Vstupné: 62 Kč * 99 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Úterý 17.října *1 6 B L O K Ů*
Premiéra širokoúhlého policejního thrilleru USA a SRN. Boj mezi
životem a smrtí v prostředí newyorského policejního okrsku.
Vstupné: 60 Kč * 102 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Středa 18.října
*S U P E R M A N S E V R A C Í*
Premiéra filmového komiksu USA. Po tajemném muži
nebylo ani vidu, ani slechu. Čas dozrál a muž z oceli se
vrací…
Vstupné: 66 Kč * 155 minut * České titulky * Mládeži
přístupno

Pondělí 23.října
*T R I S T A N A I S O L D A*
Premiéra historického velkofilmu Velké Británie, SRN a
ČR je legendárním milostným příběhem nestárnoucí
věčné lásky.
Vstupné: 64 Kč * 126 minut * České titulky * Mládeži
nepřístupno

Středa 25.října
*K R Á S K A V N E S N Á Z Í C H*
Premiéra české širokoúhlé tragikomedie Jana Hřebejka
a Petra Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku.
Vstupné: 70 Kč * 110 minut * Česky mluveno * Mládeži
nepřístupno

Pondělí 30.října *B E S T I E

K A R L A*

Premiéra kriminálního filmového thrilleru USA o nejbrutálnější kanadské vražedkyni českého původu Karle
Homolkové.
Vstupné: 62 Kč*102 minut*České titulky*Mládeži do
18 let nepřístupno

