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Úterý 14.2. 2006
FR. RINGO ČECH
Talk show známého
rockera, divadelníka,
manažera, bubeníka
a poslance.
Humorně a pravdivě
o všem, co vás zajímá
+ dotazy z řad diváků.
Show, při které se určitě
nebudete nudit !!!
Uvádí M. Herzán.
Velký sál DK
od 19,30 hod.
vstupné: 170,- a 200,-Kč

Starosta města STOCHOV
Ing. Jindřich Sybera Vás zve
na tradiční

VI. PLES MĚSTA,

který se uskuteční
17. února 2006 * 20.00 hodin *
V SOKOLOVNĚ
K TANCI I POSLECHU HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA

V pantoflích

Pátek 24.února 2006
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Premiéra širokoúhlého dobrodružného filmu
Velké Británie a USA.
Další dobrodružství Harryho Pottera a jeho
kamarádů. Tentokrát je čeká nový učitel obrany
proti černé magii a obnovená tradice kouzelnického turnaje mezi šampióny tří škol.
Bradavický ohnivý pohár z nich vybere dva…
*Vstupné: 66 Kč * 157 minut
* Česky mluveno * Mládeži přístupno

*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!!!
Ples bude moderovat Kamila Barochová.
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INFORMACE PRO VÁS
Město Stochov zastoupené Městským úřadem ve Stochově
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. ( zákon o obcích)

vyhlašuje záměr
na dlouhodobý pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 262 na Mírovém náměstí, Stochov - prodejna MASNY
ZA TĚCHTO PODMÍNEK:
Celková výměra nebytového prostoru: 99 m2
Pronájem na dobu neurčitou od 1. 4. 2006.
Minimální výše nájmu 800,- Kč/1m2/rok
Zájemce složí do 3. 3. 2006 na účet Městského úřadu Stochov jistinu ve výši 5.000,- Kč na účet č. 60150388146339/0800, variabilní symbol 32534, nebo do pokladny Městského úřadu Stochov.
Vybranému zájemci bude jistina převedena na první splátky nájemného, ostatním bude vrácena. V případě, že
vybraný žadatel jakkoliv zmaří pronájem (odstoupení od smlouvy, atd.), jistina propadne ve prospěch městského úřadu.
Zájemci podají nabídky v zalepené obálce na předepsaných tiskopisech, kde musí být vyplněny všechny
náležitosti včetně nabízené ceny. Nabídky se přijímají do 6. 3. 2006 do 10.00 hodin. Zároveň s přihláškou zájemce doloží kopii živnostenského listu k provozované činnosti v nabízených prostorech, nebo výpisu
z obchodního rejstříku.
Prohlídka nebytových prostor - bližší informace podá Správa bytového fondu Stochov.
Městský úřad si vyhrazuje právo vybrání účelu využití a nevybrání žádného ze zájemců.
Žádosti, které nebudou mít vyplněny všechny náležitosti, budou vyřazeny.
Roman K l u s á k
tajemník městského úřadu

Termín vyvěšení: 26. ledna 2006

Příspěvek pro odbojáře a PTP
Ministerstvo financí od ledna zrušilo bezplatnou autobusovou a železniční přepravu seniorů, kteří jsou členy svazu bojovníků za svobodu,
konfederace politických vězňů či svazu pomocných technických praporů. Podle mladé fronty místo toho odbojáři získali zvláštní příspěvek
k důchodu ve výši 1.250 či 2.500 korun měsíčně, který se bude valorizovat podle vývoje cen hromadné železniční a silniční dopravě, lázeňské
péči a telekomunikačních službách. Na příspěvek mají nárok i vdovy po příslušnících útvarů PTP, a to bez ohledu na dobu, kdy ovdověly, tedy
i ty, jímž manžel zemřel dříve, než mohl být v roce 1992 rehabilitován.
Svaz PTP ČR doporučuje těmto vdovám, aby na okresní správě ČSSZ požádaly o vyplnění žádosti a o tento zvláštní příspěvek s tím, že potvrzení o službě zemřelého manžela doručí dodatečně. To jim zprostředkuje okresní klub PTP ve spolupráci s ministerstvem obrany.

Bližší informace o okresní úřadovna sociálního zabezpečení:
Svaz PTP ČR Křižíkova 12, 186 21 Praha 8, Karlín, P.O. Box 65, tel 973 205 405 (pondělí, úterý 9:00 - 12:00)

Odtah není za "babku"
Na kolik Vás to celkem přijde a kdy může být Vaše auto odtaženo
Pokud dojíždíte častěji do většího města, víte, že odtahy jsou tu na denním pořádku a majitelé odtažených aut z nich, jak se říká, "odvázaní"
rozhodně nejsou. Je nepříjemné, když Vám auto skutečně odtáhnou. Jednou čistí ulice, když nejste dlouho doma, podruhé stojíte příliš blízko
přechodu, a tak dále. Koneckonců, obyvatelé větších měst vědí, jak problematické bývá správně zaparkovat. Ostatně, dokazuje to také počet
odtažených aut.
"V loňském roce bylo odtaženo přes 17 000 vozidel, která stála v rozporu s předpisy," popisuje situaci v hlavním městě Richard Bláha z
Městské policie. V jakých případech strážníci nejčastěji odtahují? Je to zdánlivě jednoduché: když auto překáží provozu.
"Překážka je přímo definována v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o případy, kdy vozidlo stojí v křižovatce,
nedodrží vzdálenost před přechodem, stání na chodníku, čímž brání průchodu chodcům, a tak dále. Také stání v druhé řadě nebo stání v odbočovacím pruhu znamená, že vozidlo překáží provozu."
Pokud porušujete pravidla některým ze zmiňovaných způsobů a auto Vám odtáhnou, připravte se, že za nucený odtah zaplatíte například
1 100 korun na území Ostravy, 1 500 na území Brna a 1 300 korun v Praze. Připadá Vám to hodně za příjezd odtahového vozu a odvezení Vašeho auta několik kilometrů na parkoviště, za které mimochodem musíte zaplatit dalších zhruba 150 korun?
"V prvé řadě jsou to náklady na samotný provoz od funkčního dispečinku přes mzdy nebo údržbu vozidel. Je třeba také počítat
s náklady na pořízení speciálních nástaveb, které jsou složitější, protože musí umět naložit uzamčené vozidlo. Nakládání na odtahovou
službu v případě poruchy je jednodušší, protože vozidlo je odemčené a je u něj majitel," říká Jiří Wolf, mluvčí Magistrátu hlavního města
Prahy.
To znamená, že už samotné auto s hydraulickou rukou je dražší, a to zhruba o čtvrt miliónu korun. Protože zmiňovaná cena 1 300 korun za
odtah v Praze byla kalkulována už před 5 lety, je dokonce podle některých lidí nejvyšší čas ji zvýšit. Řekněme tedy, že odtah nás přijde i s parkovným zhruba na 1 500 korun. To ale ještě pořád není konečný účet za špatně odstavené auto. "Cena za odtah je stanovená, ale další otázkou je vlastní vyřešení přestupku, kde se udělují pokuty až do 1 000 korun, v případě stání na místě pro zdravotně postižené je to až do
5 000 korun."
(Připravil HoJ - zdroj internet)

Z KANCELÁŘE STAROSTY
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Obecní policie začala fungovat v našem městě
v prosinci minulého roku. Městští strážníci měli
v tomto počátečním období za úkol seznámit se
s katastrem města a sledovat jednotlivé problémy,
které v těchto částech vznikají, hlavně v oblasti veřejného pořádku. Naše městská policie se skládá
ze tří členů p. Aleny Suchanové, p. Zdeňka Zaspala
a velitele Dušana Drvoty. Bylo to také období ve
kterém neudělovali za zjištěné přestupky, ale naopak
se snažili domluvami a osvětou vést naše obyvatele
k dodržování pořádku. To se samozřejmě netýkalo
přestupků, které byly natolik závažné, že se musely
řešit důsledněji.
Městská policie má své sídlo v Domě s pečovatelskou službou. Využili jsme vstupní kanceláře v přízemí, která se upravila pro jejich potřeby. V této budově strážníci plní také úlohu ostrahy objektu a mohou v případě potřeby pomoci starším obyvatelům
tohoto domu. Do této kanceláře si budou městští
strážníci zvát občany k projednávání přestupků, které budou ukončeny dohodou různými opatřeními případně blokovými pokutami. Ti kteří by se na základě výzvy nedostavili
k projednání případným přestupků budou následně projednávány v následném přestupkovém řízení na Městském úřadě, ale již
s možností pokut, které budou již podstatně vyšší, již několika tisícové.
Provoz naší Městské policie bude nepravidelný. Znamená to, že budou sice sloužit i v noci včetně sobot a neděl, ale v tak
rozložených směnách, aby se dopředu nedalo zjistit kdy budou sloužit. Budou převážně v terénu a ve dvojicích. Je možné se
jich dovolat na telefonní číslo 312 651 658. V případě jejich nepřítomnosti je přístroj vybaven záznamníkem, kde bude možné
nahrát vzkazy, které si budou následně vybírat. Z toho vyplívá, že případné složité případy, nebo záležitosti, které nesnesou
odkladu bude nutné řešit se součinností s místním oddělením Policie ČR 312 651 220, nebo přes 158.
Tímto měsícem, únorem končí období v kterém Městská policie řešila přestupky převážně domluvou. Budou tedy zjištěné
přestupky posuzovat dle závažnosti v souladu se zákonem a přijatými vyhláškami Města Stochov. Proto také budeme opětovně
zveřejňovat v našich novinách naše platné vyhlášky (veřejný pořádek, psi, zábor veřejného prostranství).
Ing. Jindřich Sybera
Starosta města
Obecní policie má ze zákona o obecní policii řadu práv a povinností, proto budeme počínaje tímto číslem budeme na pokračování uveřejňovat zkrácený výběr zákona o obecní policii č. 553/91 Sb., se zaměřením na práva a povinnosti občanů i strážníků.
Obecní policie je k plnění svých úkolů podle tohoto zákona oprávněna vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů
o hledaných a pohřešovaných osobách,
o odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel,
o totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek,
o psech, přihlášených podle zvláštních předpisů u správce poplatku ze psa, o jejich vlastnících a o uhrazení poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů,
o povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na
území obce,
o povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné
vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
osobě, která je v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník nemovitosti, nacházející se na území obce, a o tom, zda konkrétní pozemek na
území obce je v katastru nemovitostí zapsán jako zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň.
Dožádaný orgán, který požadované údaje ve svém informačním systému vede, je povinen je obecní policii poskytnout, pokud mu v tom nebrání plnění nebo dodržování povinností podle zvláštních předpisů.
Jestliže mají údaje uvedené v odstavci 1 povahu osobních údajů, poskytne je dožádaný orgán pouze v rozsahu nezbytně nutném ke ztotožnění osoby..
Oprávnění strážníků požadovat prokázání totožnosti
Prokázáním totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby.
Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost:
a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,
b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu,
c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),
d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií,
e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,
f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),
g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.
Osoba je povinna výzvě podle odstavce 2 vyhovět.

KULTURA 2005
ZANIKNE I STOCHOVSKÉ KINO?
Již se stalo pravidlem, že počátkem nového roku pozveme vedoucího našeho kulturního
zařízení k zhodnocení roku uplynulého. Jak bohatou kulturní nabídku a zejména jakou návštěvnost měl náš kulturní stánek, nám pověděl jeho vedoucí, Tomáš Baroch.
Pane Baroch, jaké je Vaše stručné zhodnocení minulého roku?
Rok 2005 byl díky kinu, které umírá v celé Evropě, finančně poměrně nepříznivý. Daří se
nám sice pronajímat k různým činnostem některé prostory, které jsou v podstatě službou pro
obyvatele, úbytek jsme pocítili na diskotékách, ale největší finanční ránu nám zasadilo kino.
Zaznamenali jsme daleko lepší účast na akce lidové, tradiční, ať je to již Stochovská Thálie,
Dětská scéna, setkání s mládeží, trhy, akce pro seniory, všechny tyto akce jsou bezvadné. Je
rozpolcený i trh profesionálních komerčních vystoupení, protože lidé si skutečně vybírají
a pro nás je nesmírně těžké se trefit do jejich momentální nálady. Poměrně úspěšný byl koncert Vlasty Redla -Kopretina - přesto, že je finančně dost náročný. Jak říkám, minulý rok byl
spíše rozpačitý.
Udělali jste nějaká zásadní opatření pro rok letošní?
Já doufám, že, klepu to na stůl, letošní rok bude lepší, je to můj nezlomný optimismus. Jak
se ukazuje v lednu, mohl by i být. Divadlo s paní Hlaváčovou bylo navštívené poměrně
slušně, Katapult je vyprodán, budeme se snažit pro letošní rok navázat užší kontakt se školami a odborným učilištěm, protože tady je také část řešení.
Nebylo by za současné situace lepší kino zrušit?¨
Právě na dnešní pracovní
schůzce bylo hlavním tématem, co s tím dál. V rámci
Evropské unie je na programu
tzv. Modrá stopa, což by byla
další investice. Je to vlastně
ekologické snímání zvuku,
v podstatě jeho digitalizace.
Na to časem přejdou všechny
společnosti, které se zabývají
půjčováním filmů. To znamená, že i my se tomu budeme
muset přizpůsobit. Teď je
otázka, jestli tituly půjčoven
s ekostopu všechno zaplatí
a zda se návštěvnost zvýší či
ne. Domnívám se, že ten, kdo
není stoprocentní fanoušek
filmu, markantní rozdíl ve
vnímání zvukové stopy nezaznamená. Je to otázka tendenční a pokud by se zaplatila
investice, tak je to dobře. Velkou konkurencí kina jsou videopůjčovny. Možnosti počítačů, i když vjemový efekt je
nesrovnatelný. Rozhodně se
však přikláním k tomu – kino nerušit – neboť si myslím, že po tomto výkyvu se jeho doba
(tak, jak se tomu děje např. v Americe) vrátí.
Stochovu již více jak 15 let chybí klasický sál. Další moje otázka směřuje k stávajícímu
velkému sálu a možnosti rekonstrukce na sál víceúčelový s tím, že by se zachovalo i kino.
Jsou v tomto směru alespoň nějaké úvahy?
Obávám se, že v této naší budově to není možné ani po rekonstrukci. Podlaha v kině je
vlastně betonový monolit. Vím, že nějaká úvaha zde byla o tom, že na rovné střeše nad velkým sálem DK by se postavila jakási nástavba. Ten projekt je starý asi 7-8 let, neznám podrobně jeho historii, ale problém bude asi ve statice celé stavby.
Takže se vrátíme raději do reálu. Máte k dispozici nějaké srovnání z minulých let?
Samozřejmě mám a o současné situaci nejlépe vypovídají poslední dva roky. V roce 2004
už nějaké negativní náznaky byly, ale podařilo se nám vše zachránit. Oproti roku 2005 jsme
v roce 2004 dělali o 26 programů kina víc, kulturních a společenských akcí bylo vč. kurzů
a výstav atd. více o 120. Kino navštívilo v roce 2005 o 1.900 diváků méně, návštěvnost na
kulturních akcích byla 25.310 proti loňské návštěvě 24.900. Rozdíl počtu návštěvníků není
sice velký, ale tržby byly podstatně nižší. Celková návštěvnost kulturního stánku 31.482,
o rok později téměř o 3.000 méně.
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Odhadujeme, že jeden z důvodů poklesu návštěvnosti byly programy televize koncem
druhé poloviny roku přesto, že o jejich kvalitách se nechá s úspěchem pochybovat.
Snažíme se dramaturgii programu udržovat
na úrovni a nepropadat momentálním trendům. Je však třeba dodat, že úbytek diváků
není jen problém Stochova, ale je celostátní.
Vděčným divákem jsou jistě i školní děti.
Jaké jsou s nimi zkušenosti?
Školy nám pořád fungovaly. A najednou,
nevíme proč, je útlum. Chodí sem školy
z Lán, Nového Strašecí, Tuchlovic. Problémem stochovské školy jsou podle dětí údajně
rodiče, kteří dětem na kino nedají peníze,
dokonce ani těch 25 korun. Na učilišti jsem
se snažili domluvit, u vedení učiliště a učitelů jsem našel pochopení, ale žáky to nezajímá. Někdy je naopak vybrán film, který vůbec není z jejich ranku. Je vybrán třeba i kvalitní film avšak z prostředí a doby, která mladým nic neříká, takže vůbec nevědí, o co tam
šlo. Určité zlepšení v divadelní návštěvnosti
jsme však – díky p. Lepičovi – zaznamenali.
Mládež v jeho doprovodu navštívila představení Divadla Luna Stochov a Divadla PAT
Benešov, z čehož máme radost.
Situace není záviděníhodná. Jak se k tomu
postavíte?
Budeme se snažit zejména hlídat rozpočet
a přitom nikoho o nic ošidit. Akce budeme
vybírat užším výběrem a zvažujeme změnit
programovou skladbu kina - vybírat přitažlivější tituly a přizpůsobit ekonomicky hrací
profil. Jednou z dalších cest je znovunavázání
spolupráce se školami a učilištěm, kterým
promítáme za výrazně snížené vstupné.
U ostatních pořadů se budeme snažit zachovat opět kvalitu a zvýšit nabídku pořadů
z vlastních zdrojů, což jsou školky, divadlo,
zábavný klubový pořad Koktejl a akce města.
Aby neklesl počet akcí, aby lidé měli stále
možnost pestrého výběru a hlavně abychom
zmírnili nepříznivé finanční dopady. Samozřejmě nevynecháme ani profesionální umělce, ale budeme hledat mezi žánry, které byly
v minulosti úspěšné.
Chtěl bych vzkázat lidem, aby zašli trochu
do společnosti, neseděli u televize, nepopírali
tu důležitost komunikace, která nastává právě
zde. Aby si uvědomili, že komunikace prostřednictvím eSeMeSky a maily není to pravé, aby si mezi sebou povídali, a kde jinde
než na bezvadných pořadech. Nemyslím si,
že je to o ceně vstupenky, která je díky městu a sponzorům přijatelná. Děkuji zato radním a panu starostovi, kteří pomáhají spoluvytvářet nejen příznivou cenu vstupného, ale
podporují též růst kulturního života ve městě
a okolí. Takže přeji lidem, aby se zamysleli
a chodili za kulturou, neboť nejen párek
s hořčicí přispívá ke správné životosprávě.
Můžu za celý kolektiv zodpovědně slíbit, že
budeme vybírat jen to nejlepší v rámci našich
i vašich možností.
Vedoucímu Domu kultury Tomášovi
Barochovi za rozhovor děkuje Jan Houžvic
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ZPRÁVY Z FARNOSTI
ZVONY

Možná někoho překvapí zpráva, že naše farnost získala díky veliké náhodě
zvony a že se na Stochově bude po 64 letech opět zvonit. Je jen málo těch,
kteří pamatují původní stochovské zvony, proto si dovolím zveřejnit zápisy
z farní kroniky, které vypovídají o jejich pohnutém osudu. Z následujících záznamů je patrno, že Stochov přišel celkem o několik zvonů ve dvou světových
válkách.
Loučení se zvonem

1. Zápis z roku 1917
Dne 19.února dostavili se
sem vojíni vojenskou správou
vyslaní, aby k účelům válečným requirovali zvony. Byly
sňaty dva zvony, největší
zvaný „sv. Václav“, vážící
416 kg, který byl v roce 1499
v Praze ulit, v roce 1841 a
1869 opětně přelit od dcery
Karla Bellmanna, Anny v Praze - měl hluboký, jasně a daleko znějící hlas, základní tón
„A“. Pak byl sňat s malé věže
zvon nejmenší zvaný „sv. Jakub“ vážící 20kg darovaný
kostelu v r.1826 Jakubem
Malcem, rolníkem z Čelechovic. - Zůstaly zde ještě dva
zvony, na hlavní věži zvon
„sv. Michal“ a na malé věži
zvon „sv. Vavřinec“.

2. Zápis z roku 1942
Dne 8.dubna ve středu byly zde requirovány dva velké zvony, které v roce
1929 hlavně sbírkami mezi farníky pořízeny byly. Větší zvon „sv. Václav“
vážil 296 kg, menší zvon „sv. Michal“ vážil 208kg, zbyl jen zvon menší na
sanktusové vížce. Po druhé dožil se duchovní správce na této farnosti requisice zvonů. Nejprve v roce 1917 a nyní opět v roce 1942.
Zvony, které se podařilo získat za cenu šrotu, jsou ocelolitinové (nejsou klasické bronzové) zvony z farnosti Vřesina na Hlučínsku (u polských hranic)
a byly ve funkci do poslední chvíle. Tamní farnost si pořídila nové bronzové
zvony a tyto zvony nabídla za cenu šrotu a za odvoz do Čech. Zvuk ocelolitinových zvonů je ostřejší, pronikavější a slyšitelnější na větší vzdálenost. Zvuk
bronzových zvonů je měkčí, sametovější s kratším ozvem a kratším dosahem.
Zvony jsou vybaveny elektrickými lineárními pohony pro automatické zvonění šetrným způsobem, čas zvonění je řízen časovým radiovým signálem
z Frankfurtu. O zvony se starala firma Elektrozvon pan Kopečný z Olomouce,
která je u nás bude zprovozňovat s minimálními úpravami. Zvony nemají jméno a budou proto instalovány se vší parádou a slavnostním požehnáním.
Větší zvon o hmotnosti cca 350 kg bude zvon „Václav“ a menší zvon o hmotnosti cca 200 kg bude zvon „Ludmila“. Obřad požehnání zvonů provede pražský arcibiskup nebo některý z biskupů či generální vikář nebo některý z význačných církevních představitelů (kanovníků, apod.) a je naplánován na první polovinu tohoto roku. Zvony bude nutné připravit pro zvonění a v kostele
zajistit třífázový přívod, který tam v tuto chvíli není a čeká se na zprovoznění
nové elektrické přípojky, která se realizovala koncem roku v ulici Osvobození.
Na těchto stránkách budeme pravidelně informovat veřejnost o postupu prací
a termínu této události.

Výdaje:
6000,-Kč (cena za zvony – šrot a pohony
s rozvaděčem) – již zaplaceno
14000,-Kč (doprava do Vřesiny a zpět, cca
900km á 13Kč/km)- již zaplaceno
68000,-Kč (zprovoznění zvonů – Elektrozvon, p.Kopečný Olomouc) – bude zaplaceno
dosud neznámá částka – (pronájem jeřábu pro
vyzdvižení zvonů do výše cca 15m) – bude
zaplaceno 100.000,-Kč (odhadnuté výdaje)

Proč zvonit?

Zvuk zvonu či zvonku je krásný a každý
z nás si připadá slavnostněji a zpozorní. Kdo
pronáší přípitek, vyžádá si pozornost zacinkáním nebo zazvoněním. Nastalá chvíle je pak
více slavnostní. Zvuk zvonu, přestože má
zvláštní význam pro věřícího člověka, neboť
ho upozorňuje na to, že by se měl pomodlit,
má svůj význam i pro člověka, který vyznává
jiné hodnoty, protože mu sděluje svým krásným a jasným zvukem, že existuje něco, co ho
přesahuje. Všechny bez rozdílu pak naplňuje
zvuk zvonu zvláštní, ničím nevysvětlitelnou,
RADOSTÍ.

Kdy zvonit?
Je obecným zvykem, že se zvoní třikrát denně: v 6.00,ve 12.00, v 18.00 hod., protože tehdy se věřící modlí modlitbu Anděl Páně. Dále
se zvoní 30 minut před zahájením bohoslužeb
a při pohřbu (před zahájením a při vynášení
zemřelého z kostela). Je možné také zvonit při
proměňování, což je ústřední část mše svaté.
Bylo by jistě dobré, aby se k četnosti a době
zvonění vyjádřilo vedení města i jednotliví
občané a podle jejich mínění se bude zvonit
častěji nebo méně častěji. Zvonění by se nemělo stát nepříjemným a neočekávaným zvukem, ale radostným okamžikem, který prostupuje každým člověkem. Své názory, prosíme,
adresujte na pisatele článku (na konci).

Poděkování
V závěru si dovoluji vyslovit své velké poděkování panu Václavu Repiskému, bez jehož
obětavosti by nebylo možné zvony ve 3.00
hod. ráno složit, dále pak neznámému dárci,
který věnoval na zvony částku 50.000,-Kč
a vedení města v čele se starostou města
Ing. Jindřichem Syberou, kteří celou akci podporují.

Římskokatolická farnost Stochov,
Osvobození 17, 273 03 Stochov,
tel.:312 652 529, 728 203 394,
email: pokoraz@seznam.cz;
Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný
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PODĚKOVÁNÍ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V týdnu od 2.1. do 8.1.2006 se v našem městě uskutečnila již třetí Tříkrálová sbírka. Sbírku pořádala Arcidiecézní katolická charita ve spolupráci
s farnostmi a byla celostátní. Letos bylo vybráno celkem 8485,-Kč. Část výtěžku zamíří do Prahy na vybudování
azylového domu pro matky s dětmi a
na týdenní stacionář pro seniory. 65%
výtěžku (5515,-Kč) však zamíří do
naší farnosti do Fondu sociální pomoci, aby z těchto prostředků bylo možno
pomoci spoluobčanům nacházejícím
se v těžké životní situaci a ve vážné
finanční tísni. V sociálním fondu bude
po této sbírce celkem: 8515,-Kč.
Budeme rádi za jakýkoliv tip od vás,
3králová sbírka
komu pomoc
Výtěžek sbírky bude použit na podporu sociálně potřebných v našem městě.
Vybráno
Vráceno do Stochova (65%)
Použito
2004
6 637,50 Kč
4 314,38 Kč
5 000,00 Kč
2005 12 391,00 Kč
8 054,15 Kč
5 000,00 Kč
Peníze (10.000,-Kč) byly použity na nákup klavíru pro rodinu v nouzi.
Římskokatolická farnost Stochov, Osvobození 17, 273 03 Stochov, tel.:312 652
529,728 203 394, email : pokoraz@seznam.cz

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 2/2006 bylo vydáno ve Stochově dne 3.2. 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.

Děkuji městskému úřadu a panu starostovi Ing. Jindřichu Syberovi za dárek a blahopřání, které mě velmi potěšilo.
Aloisie Slezáková
Děkuji městskému úřadu za blahopřání
k mým narozeninám.
Anna Husáková
Děkuji panu starostovi za blahopřání
k narozeninám.
Marie Pavlíčková
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu
starostovi Jindřichu Syberovi a Městskému
úřadu Stochov za projevené blahopřání
k narozeninám.
Marie Königsmarková
Děkuji panu starostovi a zástupkyni Komise pro mládež a seniory za blahopřání,
návštěvu a dárek k mému jubileu. Bylo mi
to velice milé.
Alena Hesová
Děkuji panu starostovi Ing. Syberovi
za blahopřání k mým 75. narozeninám
a Městskému úřadu ve Stochově a za osobní přání a dárek p. Bortelové z Komise pro
mládež a seniory.
Miloslav Podaný

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

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

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

Dětská herna

Letošní rok je pro Kamarády něčím zvláštní, a tak bychom se o to
s Vámi rádi podělili. Naše sdružení totiž letos slaví pět let činnosti a oslavy jsou plánované na celý rok. Každá kamarádská akce se tedy bude nést
v duchu narozenin a přání do let příštích.

S novým rokem nová Dětská herna! Pro letošní
rok si pro Vás Péťa Štěpánková a její pravidelný
odpolední kroužek připravily několik novinek.
Tou první je posunutá doba otevření, děti si mohou přijít hrát do klubovny Kamarádů každou
druhou sobotu v měsíci, a to od 14 do 17 hodin,
téma Herny je pravidelně vyvěšováno na skleněných dveřích klubovny v rohu náměstí u Zverimexu. Další novinkou je snížení poplatku, nyní
tedy zaplatíte za odpoledne 15,-Kč.
Lednová Herna měla téma 1.zimní sněhuliáda
a díky dobrým sněhovým podmínkám jsme mohly s dětmi vyrazit ven sáňkovat. Naším cílem se
stal oblíbený svah v Konopasu u zahrádek. Tamní dlouhý kopec nás zláká každý rok alespoň jednou a vůbec nelitujeme dlouhé cesty. Sněhuliáda
se ale bohužel musela obejít bez sněhuláků, protože sníh dělal všechno možné, jenom se nelepilJ. Rekordnímu počtu dětí to ale vůbec nevadilo a řádily do sytosti. Jsme moc rády, že si
Herna postupně získává i členy z řad dětí, které
ke Kamarádům nechodí, protože i pro ty je herna
určena. A my Vás už teď zveme na 11. února,
protože tehdy se vydáme Po stopách Yettiho.
Přijďte se pobavit!
Věra Fraitagová

Prvním letošním počinem se stal 1. maškarní ples Kamarádů, kterým
bychom rádi položili základní kámen nové tradice. Ještě v něčem byl letošní ples tak mimořádný, a to tím, že šlo o první akci, která byla určena
výhradně dospělým lidem na Stochově a v okolí. Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi přišli narozeniny oslavit. Věřím, že i jim se líbil brilantní moderátorský výkon Kamily Barochové, skvělé předtančení skupiny z taneční školy Harmonie, bohatý program plný legrace a kapela
V pantoflích Michala Zdobinského. V rámci plesu si tak všichni mohli
vyzkoušet tanec zvaný čumba, pokusit se sníst jablko zavěšené nad hlavou
nebo udržet míček mezi čely a podobně. Dalším lákadlem byla bezesporu
bohatá tombola, kde nikdo neodešel bez ceny. Věci do tomboly darovali
všichni Kamarádi a dárkové balíčky věnovala také paní Uhlířová. Jako na
každém správném plese, ani na tom kamarádském nechybělo půlnoční
překvapení, které připravil Fanda Kvasnička v podobě interiérového ohňostroje. Po občerstvení narozeninovým dortem
pak plesové veselí pokračovalo až do tří do rána.
Doufáme, že se Vám náš ples líbil a přijdete se pobavit i příští rok.
Další novinkou, kterou si Kamarádi pro tento rok
připravili, je akce „Sponzor dne“. Celý princip
spočívá v tom, že si kterýkoli zájemce může vybrat
libovolný kalendářní den v roce a stát se pro Kamarády jeho sponzorem. Částka je pevně určena pouze
dolní hranicí, která činí 100,-Kč. Sponzor dne pak
bude vyvěšen na našich internetových stránkách,
kde se může i přesně dozvědět, na co svými penězi
přispěl. Podrobné informace o této i dalších akcích
Kamarádů hledejte na e-mailu: kamaradi.
stochov@seznam.cz. nebo na internetových stránkách: www.kamaradi.webzdarma.cz.
Věra Fraitagová

Masopust
Stalo se tradicí, že v předjaří se na Stochově
koná Masopust. Ten letošní opět pořádají Kamarádi a bude se konat v sobotu 25. února od 14
hod. na náměstí. Po loňském úspěchu jsme se
opět spojili se Sokoly a po masopustním průvodu, tedy asi od 15 hod. je pro děti připraven
v Sokolovně maškarní rej. Přijďte v hojném počtu, třeba se nám podaří přivolat jaro. J
Sylva Filipová

SPORT
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FUTSALISTÉ ŠESTÍ
(be) – Již dva měsíce jsme se nesetkali na stránkách našeho časopisu s futsalisty
Sebranky Stochov. Během ledna dospěl krajský přebor do poloviny a v závěru
měsíce načal druhou, Sebranka zatím figuruje na šestém místě. Na začátku prosince dosáhli naši hráči rekordního vítězství v Katusicích, když domácí celek smetli
výsledkem 0:22 a překonali tak svůj nejlepší výsledek z R října 2003 (21:1
s Rohožníkem). Následovala domácí porážka s tehdy vedoucím celkem Kralup,
v celkem vyrovnaném utkání podlehl Stochov rozdílem dvou branek, když hosté
vstřelili poslední gól z brejku v poslední minutě zápasu. Nutno ale podotknout, že
hostující tým hrál s velkým přehledem a tři body si odvezl zaslouženě. V dalším
utkání s tradičním soupeřem z Jílového se vytáhl Müller, který hrál jako o život a
velkou měrou se zasloužil o vítězství Stochova nad domácím týmem, ve kterém
ještě v minulé sezóně působil a v němž dosud hraje jeho bratr, který v tomto zápase rovněž nastoupil. V předposledním podzimním kole si Sebranka s přehledem
poradila se slánskou Alpinou, ale poslední kolo už tak veselé nebylo – Stochov
nastoupil v Rakovníku proti domácímu nováčkovi Kings a přestože se věřilo více
ve vítězství Sebranky, odešla nakonec poražena rozdílem jediné branky. Po krátké
přestávce byla o posledním lednovém víkendu rozehrána jarní polovina soutěže,
v jejímž prvním kole Stochov narazil na svůj zlý sen, tým Třebusic. Ani tentokrát
se mu nepodařilo bodovat, po celkem přijatelné první půli dostal ve druhé sedm
kousků a utrpěl tak od tohoto soupeře již šestou porážku v řadě. Naši hráči si
ovšem tentokrát stěžují na výkon rozhodčích, kteří je prý neuvěřitelným způsobem „zařízli“, takže zápas nakonec skončil spíš jako fraška. Po řadě žlutých karet
vyfasoval diskutabilní červenou navíc gólman Brož. V tomto měsíci lze Sebranku
vidět v domácí hale dvakrát – 10. února hraje s Rohožníkem a 24. února
s vedoucím Celticem Kladno. Prosincové a lednové výsledky: Katusice – Stochov
0:22 (0:10, Burle 5, Hampel 5, R.Klusák 3, Müller 3, Ulman 2, Plicka 2, K.
Klusák 1, Kočí 1); Stopchov – Kralupy 3:5 (2:4, Kočí 1, Hampel 1, Holan 1); Jílové – Stochov 8:10 (5:5, Holan 5, Hampel 2, Müller 1, K.Klusák 1, Burle 1);
Stochov – Alpina Slaný 8:2 (2:0, K.Klusák 3, Hampel 3, Kostka 2); Rakovník –
Stochov 6:5 (1:3, Burle 3, Kočí 1, Holan 1); Třebusice – Stochov 12:4 (5:2).

NA PLAY-OFF SCHÁZÍ ZATÍM ČTYŘI BODY
(be) – Po polovině okresní hokejbalové ligy si desátá Hvězda Stochov svoji pozici nevylepšila ani v prvních dvou zápasech odvet, když v domácím prostředí
vysoko podlehla béčku Vlků z Buštěhradu a vzápětí odešla poražena v utkání
s Narkem Kročehlavy. Soutěž má od začátku prosince přestávku, kterou vyplnil
další ročník Kladenského poháru. V něm si stochovští vedli o poznání lépe, když
ve skupině B porazili dorostence KEB Kladno, poté i Sharks Kladno, uhráli plichtu s Moribundusem a podlehli pouze vítězi skupiny z Buštěhradu. Tyto výsledky
jim zajistily z druhého místa postup do čtvrtfinále, tam ale narazili na vítěze skupiny A Habešovnu a ta je vyprovodila z další účasti jedenáctigólovým přídělem.
Výsledky okresní hokejbalové ligy: Stochov – Buštěhrad B 2:9 (1:3,1:3,0:3 – Damek 2); Narko – Stochov 7:3 (4:0,3:3,0:0 – Beran, Vojtěch, Pártl). Výsledky Kladenského poháru: KEB Kladno – Stochov 1:3 (0:1,1:0,0:2 – Vojtěch 2, Pecinovský); Stochov – Sharks 2:1 (0:0,1:1,1:0 – Pártl, Vojtěch); Stochov – Buštěhrad 1:3
(0:1,1:2,0:0 – Brožek); Moribundus – Stochov 3:3 (0:1,1:1,2:1 – Milota, Smital,
Beran); Habešovna – Stochov 11:0 (4:0,6:0,1:0).

SÁLOVCE UBYLY DALŠÍ DVA TÝMY
(be) – Nový ročník krajské ligy sálového fotbalu rozehrálo už jen šest týmů
oproti loňským osmi. Ze soutěže zmizely postupující Neratovice a dále KAWOOD Zbečno, Hornets Kladno a 1. FC Kladno 1995. K tradičním účastníkům
Triku, Literpoolu, Happy a Rozdělovu přibyli však dva nováčci – FK Stochov
(tým, který v obdobném složení soutěž v minulosti hrál pod názvem Krásně hnusný Stochov) a Záchranka Mělník. Famózním způsobem si zatím vede stochovské
Happy, které v dosavadních šesti zápasech nepoznalo hořkost porážky a bez ztráty bodu trůní na čele tabulky. Druhý stochovský zástupce je zatím předposlední,
když se mu podařilo zvítězit pouze nad druhým nováčkem z Mělníka. Do konce
soutěže zbývají dvě kola, 4. února se hraje v Neratovicích a 12. února v Kladně.

Výsledky mistrovských utkání: Trik –
Happy 2:4 (1:2 – Holan 2, Slaviček, Melen); FK Stochov – Happy 0:9 (0:4 – Melen 5, Holan 3, Samek); FK Stochov –
Trik 3:8 (1:4 – Smejkal 2, Fejsák); FK
Stochov – rozdělov 3:4 (0:1 – Benetka 2,
Fejsák); Happy – Rozdělov 5:1 (0:1 –
Holan a Samek po 2, Melen); FK Stochov – Literpool 2:7 (0:3 – Enderst, Jůna); Happy – Literpool 7:3 (4:3 – Samek
4, Holan 3); Happy – FK Stochov 5:1
(2:0 – Ulman 2, Rezek, Holan Onofrej –
Pluhař); Happy – Mělník 12:0 (5:0 – Ulman 5, Holan 4, Samek 2, Rezek); FK
Stochov – Mělník 9:0 (8:0 – Pluhař 3,
Jůna 2, Enderst, Benetka, Pochman,
Broum).

ROZHODLO SE
V POSLEDNÍM KOLE!
(mz) – 17. prosince uspořádal ŠO Stochov ve své herně turnaj v bleskovém
šachu pro dospělé i pro mládež. Palmu
vítězství si mezi muži odnesl berounský
Horvát, když se o jeho prvenství rozhodlo až v posledním kole (hrál každý
s každým). Mezi žáky, kteří hráli rovněž
každý s každým, ale dvakrát, bylo od začátku jasné, že o vítězi se rozhodne mezi
Müllerem, Krtilem a Novotným, nakonec
dominoval polsedně jmenovaný. Výsledky muži: 1. Horvát (Beroun 15 b., 2. Hořínek (Praha) 15, 3. Hofner 12.5, 4. Bureš
(Beroun) 11, 5. Honzík 10.5, 6. Vicka
(Beroun) 10.5, 7. Kabát 10, 8. Freiman
10, 9. Tůma 10, 10. Mrnka 10, 11. Vataha 9, 12. Červenka 8, 13. Jůzl 6.5, 14.
Zoula 6.5, 15. Neumann 3, 16. Valter 3,
17. Müller 3, 18. Samer 1. Výsledky žáci: 1. Novotný 13 b., 2. Krtil 12, 3. Müller ml. 11, 4. Pavlík 7, 5. Ježek 5, 6. Mazourek 5, 7. Renez 3, 8. Pinka 0.

SPORT
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SPORTTENIS
STOLNÍ

TŘÍKRÁLOVÝ TURNAJ KOŘISTÍ HUDEČKA
(mk) – Již 14. ročník Tříkrálového turnaje pro
neregistrované uspořádali v sobotu 7. ledna stolní
tenisté místního Sokola ve stochovské sokolovně za
účasti čtyřiadvaceti hráčů. Vítězem se stal Josef Hudeček před Vladimírem Podhorským a Michalem
Kindlem. Dík patří mimo jiné i starostovi města Ing.
Jindřichu Syberovi, který finančně přispěl na ceny a na diplomy pro všechny zúčastněné. Konečné pořadí: 1. Josef Hudeček,
2. Vladimír Podhorský, 3. Michal Kindl, 4. Jan Husák, 5. Ladislav
Růžek, 6. Zdeněk Folprecht st., 7.Zdeněk Rohlíček, 8. Petr Svoboda,
9. Zdeněk Černý, 10. Zdeněk Zaspal st., 11. Hertha Machková,
12. Zdeněk Folprecht ml., 13. Karel Červinka, 14. Josef Beneš,
15. Jan Minichthaler, 16. Bohuslav Skrčený, 17. Rudolf Kalista,
18. Luděk Liška, 19. Martin Kadlec, 20. Václav Klein, 21. Jiří Matějovič, 22. Martin Janoušek, 23. Jan Videman, 24. Patrik Bujdák.

DEJMKOVÁ A VAJCOVÁ TRIUMFOVALY
(mk) – V neděli 8. ledna se v Bělé pod Bezdězem uskutečnil krajský
přebor dorostu družstev. Mezi dorostenkami (dvoučlenná družstva,
Dejmková, Vajcová) triumfovaly reprezentantky Sokola StochovHonice, které nenašly přemožitelky a po zásluze získaly titul krajských přebornic. Na přeboru startovali i dorostenci (tříčlenná družstva, ale měli jsme jen dvoučlenné zastoupení, Brouček, Velc); ti třikrát prohráli a jednou vyhráli a byli z dalších bojů vyřazeni. Výsledky
dorostenek: Stochov – Steer Mladá Boleslav 3:0, Josyma Mladá Boleslav 3:0, Kutná Hora 3:0, Bělá pod Bezdězem 3:0.

FOTBALOVÍ DOROSTENCI ZVÍTĚZILI
(Milan Hampel) – V sobotu 14. ledna se družstvo dorostu oddílu kopané Baník Stochov zúčastnilo halového
turnaje v sálové kopané konaného u příležitosti 100
let založení oddílu Sparta Kladno. Účastníci: Sparta
Kladno A + B, Český Lev Beroun A + B, Břežany,
Podolí, Novo Kladno, Baník Stochov. Naše družstvo
sehrálo 7 zápasů s těmito výsledky: Stochov – Novo 3:0, Stochov –
Beroun A 2:1, Podolí – Stochov 2:0, Stochov – Sparta A 2:1, Břežany – Stochov 1:3, Stochov – Sparta B 0:1. Bilance 5 vítězství,
2 prohry = 15 bodů. Naše družstvo v turnaji suverénně zvítězilo a výborně tak reprezentovalo svůj oddíl a město Stochov. Poděkování patří těmto hráčům: Kedroň (vyhlášen nejlepším hráčem turnaje), Klučka
(nejlepší střelec turnaje), Baratynskyy (nejmladší hráč turnaje), Veselý, Lukáč, Honz, Krajč, Lichner.

TURISTICKÝ POCHOD
U PŘÍLEŽITOSTI NAROZENÍ TGM
Klub českých turistů Stochov uspořádá v neděli 5. března 2006
u příležitosti oslav narození T. G. Masaryka turistický pochod. Z nádraží ČD Stochov v délce 12 km a z nádraží Nové Strašecí 14 km.
Start z obou míst od 8:30 hod. do 10:30 hodin. Startovné se nevybírá.
Cíl v Lánech - Museum TGM.

Program oslav narození TGM:
9:50 - příjezd parního vlaku od Prahy na Stochov a odstavení prezidentského vozu
10:00 - 15:00 možnost prohlídky prezidentského vozu
Od 10:00 - cíl turistického pochodu
13:00 - zahájení výstavy TGM a program souboru Vysočina
14:30 - kladení věnců na hřbitově v Lánech
(Václav Čížek)

Nechcete-li se jen dívat, jak jiní pohodlně bydlí, spokojeně
žijí, cestují, studují nebo se věnují svým zálibám, potřebujete peníze. Můžete spořit, můžete si půjčit. Jen stavební
spoření vám nabízí obě možnosti v jednom. Výnosné spoření i výhodné úvěry.
* STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Nadprůměrné zúročení, státní podpora, zaručený výnos,
zákonné pojištění úspor.
PROGRAM FUTURUM stavební spoření pro mladé od 14
do 26 let zvýhodněné mezinárodní studentskou nebo mládežnickou kartou. Atraktivní výnos ze spoření a navíc jeden
rok cestování, ubytování, poznávání a dalších aktivit s výraznou slevou.
BONBÓNEK PRO DĚTI
PRODUKT KAMARÁD pro novorozence až do 15 let věku
bez uzavíracího poplatku (úspora 1.500 Kč), s možností
navýšení cílové částky.
* UVĚRY ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ A PŘEKLENOVACÍ ÚVĚRY - pevná, nízká úroková sazba, pro rychlé financování bytových potřeb s volitelným počátečním vkladem
nebo úsporami od 0-50% finanční potřeby.
BONBÓN PRO DOSPĚLÉ - NOVINKA
FLEXIBILNÍ HYPOTÉKA (tzv. americká hypotéka) jsou
"PENÍZE NA RUKU" na libovolný účel, nadále za poloviční
poplatek. Neuvádí se účel použití úvěru.
Sjednáme místo a čas podle Vašich možností a s ohledem
na zachování Vašeho soukromí.
Uzavírání smluv všech produktů stavebního
spořen a informace o úvěrech na tel. čís.:
312 651 051, mobil 731 060 115

UŽIJTE SI PENZI…
Výše důchodu od státu zdaleka nestačí k tomu, abychom si v penzi zachovali "předdůchodovou" životní úroveň. A to přesto, že od nás stát vybírá značnou finanční
částku na sociální zabezpečení. Protože, jak se zdá,
v budoucnosti lépe nebude, je na každém z nás, abychom
si to zajistili sami. Penzijní připojištění je produkt, který je
k tomu přímo určen. Pokud si ho pořídíte, získáte navíc
od státu zpět část svých odvodů ve formě státního
příspěvku a daňových zvýhodnění.
Penzijní připojištění se státní podporou u švýcarské pojišťovny winterthur (desátá největší v Evropě) má záruku
130 let její působnosti.
Volejte, pište na: 312 651 051, mobil 731 060 115
e-mail: jahou@seznam.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

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

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
OBOR KOSMETIČKY + KADEŘNICE
NABÍZÍ 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

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ ÚNOR 2006
Sobota 11.2.
Dětská DISKOTÉKA
Hraje Libor a jeho hosté.
Foyer DK
od 17,00 hod.
Neděle 12.2.
Velký sál DK
Úterý 14.2.
Velký sál DK

Divadlo Kejklíř uvádí pohádku
MEDVĚD FLORIAN
od 15,00 hod.

vstupné: 20,-

vstupné: 30,-

Agentura SECY uvádí hudebně zábavný
program Pro SOU Stochov
od 10,00 hod.

Úterý 21.2.
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Josef Zíma v hlavní roli známé komedie se zpěvy. Dále účinkují herci a
zpěváci Karlínského divadla v Praze.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné: 120,- a 180,-

PŘIPRAVUJEME
NA BŘEZEN:

Úterý 14.2.
FR. RINGO ČECH
Talk show známého rockera, divadelníka, manažera, bubeníka a
poslance. Humorně a pravdivě o všem, co vás zajímá + dotazy z řad
diváků. Show, při které se určitě nebudete nudit!! Uvádí M. Herzán.
Velký sál DK
od 19,30 hod.
vstupné: 170,- a 200,-

7.3. Divadlo Luna Stochov –
Velký styl – repríza velmi úspěšné komedie dle předlohy R. Krupičky. Úprava a režie: J. Kodeš
14.3. JAKUB SMOLÍK – recitál úspěšného zpěváka.
23.3. COP – koncert známé hudební skupiny.

P ROGRAM KINA
KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ STOCHOV NA
MĚSÍC ÚNOR 2006

Pátek 24.února 2006
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Premiéra širokoúhlého dobrodružného filmu Velké Británie a USA.
Vstupné: 66 Kč * 157 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Středa 1.února 2006 4 0 L E T P A N I C
Premiéra filmové komedie USA o pozdním panicovi a jeho nápravě.
Vstupné: 60 Kč * 116 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Neděle 5.února 2006 D O O M
Premiéra širokoúhlého akčního sci-fi hororu V.Británie, ČR, SRN,
USA.
Vstupné: 58 Kč * 105 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Středa 8.února 2006 L I Š Á K R E N A R T
Premiéra humorné animované pohádky z dílny lucemburských
filmařů.
Vstupné: 54 Kč * 90 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
Neděle 12.února 2006 P A N E N S T V Í N A O B T Í Ž
Premiéra teenagerské komedie Norska a Švédska o poslední panně…
Vstupné: 62 Kč * 86 minut * Česky mluveno * Mládeži nepřístupno
Středa 15.února 2006 Z E M Ě M R T V Ý C H
Premiéra širokoúhlého zombie hororu USA. Úsvit mrtvých skončil…
Vstupné: 60 Kč * 92 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno
Neděle 19.února 2006 L O V C I D I N O S A U R Ů
Premiéra širokoúhlého akčního dobrodružného sci-fi filmu USA
a SRN.
Vstupné: 62 Kč * 101 minut * České titulky * Mládeži nepřístupno

Neděle 26.února 2006 Ř Í Š E V L K Ů
Premiéra francouzského širokoúhlého kriminálního thrilleru.
Vstupné: 64 Kč * 128 minut * České titulky * Mládeži
nepřístupno
Úterý 28. února 2006
ANDĚL PÁNĚ
Premiéra české filmové pohádky na motivy
Boženy Němcové.
Vstupné: 56 Kč * 90
minut * Česky mluveno
* Mládeži přístupno

Nedělní dětská představení :
Neděle 5.2.2006 *KYTICE POHÁDEK I.* - 75 minut
Neděle 19.2.2006 *HADÍ PRINC* - 67 minut

Připravujeme na březen 2006 :
*KING - KONG*
*SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ !*
*HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ ?*
*ZATHURA – VESMÍRNÁ DOBRODRUŽSTVÍ*
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

