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divadelní hra podle předlohy Arnolda Ridleye v úpravě
Romana Havelky a Karla Pleinera
Stalo se vám někdy, že jste se ocitli v noci na nějakém neznámém, tajemném a opuštěném místě, např. na venkovském nádraží? A když ještě k tomu venku prší, klapne výhybka a mihne
se před vámi nějaká ta noční havěť, začnou vás určitě napadat
nejrůznější věci.Tak přesně se stalo začátkem dvacátých let minulého století ve West Country anglickému herci a spisovateli
Arnoldu Ridleymu. A zážitek to byl patrně nevšední, protože jej
přivedl k napsání jeho nejznámější divadelní hry Půlnoční vlak.
Za 80 let, která od této doby uběhla, ji uvedla mnohá jeviště po
celém světě a byla i několikrát zfilmována.Nyní máte možnost ji
zhlédnout v úpravě Romana Havelky a Karla Pleinera
a v podání herců lánského Divadla Tyrš.
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INFORMACE PRO VÁS
NAŘÍZENÍ
města Stochov č. 4/2006 ze dne 6. března 2006,kterým se vydává tržní řád
1. TRŽIŠTĚ
(1) Pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu (dále jen „tržní prodej“) slouží tržiště, které se nachází
v prostoru mezi ulicí J.Šípka a domy čp. 187 (Střední odborné učiliště) a čp. 188 (restaurace U kahanu) a čp. 486 (budova městského úřadu) a je tvořeno následujícími plochami:
a) severní část parkoviště ohraničená na jižní a východní straně bílými plnými čarami a ohraničená na severním a západním
okraji travnatou plochou,
b) vydlážděná plocha mezi parkovištěm a komunikací přiléhající k budově čp. 188,
c) komunikace přiléhající k budově čp. 188 ohraničená na východním okraji bílou plnou čarou.
(2) Kapacita tržiště je omezena jeho plochou, která činí 200 m2 a na níž musí být prodejní místa uspořádána tak, aby se na tržišti
umístilo minimálně pět prodejců.
(3) Tržiště musí být vybaveno kontejnerem na odkládání odpadů a přípojkou na elektřinu.
(4) Doba tržního prodeje na tržišti se stanoví celoročně od 6 do 19 hodin.
(5) V pochybnostech, zda se jedná o prostor tržiště, či nikoliv, rozhoduje osoba pověřená kontrolou na tržišti.
(6) Zajištěním provozu na tržišti se pověřuje městský úřad (dále jen „provozovatel“).
(7) Mimo prostor vymezený v odstavci 1, je tržní prodej ve městě zakázán. Výjimku z tohoto zákazu může povolit rada města.
Článek 2
2. PRAVIDLA PRODEJE
(1) Na tržišti mohou prodávat fyzické i právnické osoby, které se prokáží platným živnostenským oprávněním nebo jiným předepsaným dokladem opravňujícím je k prodeji zboží a dále i fyzické osoby prodávající drobnou zemědělskou a zahrádkářskou produkci, prokáží-li se dokladem o vlastnictví zahrady nebo pozemku (dále jen prodejce).
(2) Prodejce je povinen během prodeje udržovat prodejní místo v naprosté čistotě a pořádku a takové je zanechat i po skončení
prodeje.
(3) Nedodrží-li prodejce podmínky stanovené tímto tržním řádem nebo jiným obecně závazným předpisem, může být okamžitě
vykázán z tržiště, a to buď osobami pověřenými kontrolou na tržišti nebo jiným pověřeným pracovníkem městského úřadu, případně starostou města, jeho zástupcem nebo tajemníkem městského úřadu.
(4) Ve vymezeném prostoru tržiště je zakázán prodej
a) syrového masa,
b) ryb, zvěřiny a živých zvířat.
(5) Ze zákazu prodeje podle odst. 4 písm. a) tohoto paragrafu může povolit výjimku městský úřad, pokud prodejce splní jím stanovené podmínky pro tento prodej (jako např. prodej z mrazících zařízení, balíčkového masa apod.).
(6) Ze zákazu prodeje podle odst. 4 písm. b) tohoto paragrafu může povolit výjimku městský úřad, přičemž je povinen určit místo, dobu a způsob prodeje tak, aby občané nebyli obtěžováni zápachem, nečistotou apod. a je současně povinen při povolení takového prodeje stanovit povinnost úklidu v místě, kde prodej probíhal, okamžitě po jeho skončení. Městský úřad může stanovit
pro tento prodej i další zvláštní podmínky.
Článek 3
3. PRAVIDLA PRO PROVOZOVATELE
Provozovatel je povinen
a) umístit tento tržní řád na vhodném trvale viditelném místě na tržišti,
b) zajistit vybavení tržiště podle čl. 1 odst. 3 tohoto tržního řádu,
c) zajistit pravidelný úklid tržiště.
Článek 4
4. KONTROLA A POPLATKY
(1) Kontrolou na tržišti je pověřena městská policie a dozorce tržiště, kteří jsou oprávněni kontrolovat prodejce, zda splňuje
všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a tímto tržním řádem a současně jsou oprávněni vybírat od
prodejců stanovený poplatek.
(2) Dozorce tržiště je jmenován tajemníkem městského úřadu a je povinen se při kontrolní činnosti prokázat platným pověřením
a na požádání i průkazem totožnosti.
(3) Prodejce je povinen zaplatit místní poplatek za užití veřejného prostranství, přičemž je ten, kdo poplatek vybírá, povinen prodejci vydat doklad o zaplacení tohoto poplatku.
(4) Výše poplatku podle odst. 3 je stanovena obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích.
Článek 5
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Zrušuje se nařízení Města Stochov č. 2/2003 ze dne 15. září 2003, kterým se vydává tržní řád.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. března 2006.
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ZPRÁVY Z FARNOSTI

Z KANCELÁŘE STAROSTY

Slavnost žehnání zvonů
V neděli 23. dubna v deset hodin začínala
slavnost žehnání zvonů. Již mnohem dříve
však zde vládl čilý ruch a vše se chystalo na
příjezd pražského světícího biskupa Mons.
Karla Herbsta, který měl zvony požehnat.
Nejdříve přijeli zvonaři z olomoucké firmy
Elektrozvon Kopečný, pak dorazil jeřáb
z Energie stavební a báňské z Kladna a nakonec přivezl pan Václav Repiský zvony
uskladněné celou dlouhou zimu u něho
v autoservisu. Zvony natřené zlatou barvou
byly ozdobeny červenou stuhou se svým
jménem (svatý Václav – 350kg) a (svatá
Ludmila – 250kg). Zanedlouho dorazil plný
autobus lidí z Vřesiny u Hlučína, z obce,
která nám zvony darovala.
Před desátou bylo zaplněno prostranství
před kostelem mnoha lidmi, kteří si nechtěli
nechat ujít tu výjimečnou chvíli – vidět požehnání zvonů a jejich vyzdvižení do věže.
V množství lidí vynikají pestré slezské kroje – to jsou přátelé z Vřesiny. Přijeli na pozvání, aby se ještě jednou opět
potěšili se svými zvony, které teď budou zvonit tady na Stochově.
Biskup žehná zvony a na závěr ještě tráví tichou chvíli u každého z nich, opírá se o každý ten zvon, jako by do něj
chtěl dát kus sebe, kus své vlastní duše, aby tady na Stochově lahodila lidskému sluchu a lidskému srdci.
Pak se celý zástup přesouvá dovnitř do kostela, kde probíhá slavnostní bohoslužba. Tu podporuje svým krásným
zpěvem kladenský pěvecký sbor Chorus Carolinus s p.Karlem Procházkou a p.Čambálem, dvěma sbormistry. Na
varhany se střídají se stochovským varhaníkem p.Karlem Gregorem. Kostelem burácí lidový zpěv jako snad nikdy.
Tak radostně a s pohnutím prožívají všichni tuto vzácnou chvíli, která se již nikdy nebude opakovat a které jsou
všichni svědky.
Na závěr jsou pronášena slova díků a požehnán také obraz Božího milosrdenství – dar polských řádových sester.
Ten je zavěšený hned vedle zpovědnice.
Zvony se slavnostně rozezní při vycházení lidí z kostela. Každý je překvapen jasným a lahodným souzvukem těchto dvou
zvonů – tak nějak podobně si musel zřejmě rozumět Václav
se svou babičkou Ludmilou, a my jsme toho svědky. A pokaždé, když tyto dva zvony uslyšíme znít spolu, si to můžeme
uvědomit – souznění dvou lidských bytostí.
Při úvodním slovu v restauraci U Dubu pak znovu velice hezky mluví starosta města Ing. Jindřich Sybera o mimořádné
chvíli, které jsme se mohli dnes všichni zúčastnit. Vytažení
zvonů na věž se neopakuje každý den, dochází k tomu tak
jednou za sto let, a je tedy moc pěkné, že jsme u toho mohli
být právě my.
Celá akce byla pořádána za podpory Města Stochov a pod
záštitou starosty Ing. Jindřicha Sybery. Všem patří můj upřímný dík.
Z.Pokorný - Římskokatolická farnost Stochov
Výňatek z projevu starosty města Ing. Jindřicha Sybery při slavnostním obědě v restauraci U Dubu:
"Vrácení zvonů na kostel svatého Václava je velmi významná událost, kterou zažijí jenom některé generace obyvatel. Hlas zvonů není pouze hlasem božím, ale je duchem lidí žijících v obci, a duchem národa. Hlas zvonů nás provází všechny. Provází obyvatele obce, regionu, kam se zvuk zvonu rozléhá, provází dokonce i ty, kteří zde nežijí,
kteří se do města dostanou náhodou. Zvony a jejich hlas se stane běžnou součástí všedního života a bude také
ohlašovat sváteční dny a významné události.
Pro mě má tato událost i význam osobní. Při pročítání historických záznamů nebo prohlížení fotografií si vždy říkám, jak se cítili ti lidé, kteří se takových významných událostí zúčastnili? Zda pociťovali radost, hrdost, pocit štěstí,
nebo dokonce i pocit strachu, protože některé podobné události za období válek byly vlastně hrdinskými činy. Těžko
se na to hledá odpověď a já dnes vím, jak se cítili před těmi například sto lety, protože jsem si to sám zažil. Je to
skutečně mimořádná, sváteční událost".
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VOLBY 2006

RADA A ZASTUPITELTVO
KDU - ČSL

Vážení spoluobčané, v červnu nás opět čekají parlamentní volby. V žádném případě nechci nikomu říkat a radit,
koho má volit - to musí vědět každý sám. Jen bych vás všechny chtěla požádat, abyste se voleb zúčastnili a dali tak
najevo, že vám není lhostejné, co se v naší zemi děje a kam dále bude směřovat její vývoj. Děkuji vám za zodpovědný přístup k volbám.
Za KDU-ČSL Stanislava Fišerová

KSČM

Vážení spoluobčané, soudruzi a soudružky, dne 2. a 3. června se uskuteční volby do PS České republiky. Máme
jedinečnou možnost zvolit ty zástupce, kteří vyjadřují a hájí dlouhodobě naše základní životní práva a potřeby. Je
evidentní snahou ovlivnit naše rozhodnutí volby různými akcemi umělců, zpěváků apod. Žádný z nich však za Vás
nezaplatí nájem, elektřinu, léky a ostatní potřeby nutné k životu. Nebezpečím a ohrožením budoucnosti je lhostejnost. Lhostejnost, kdo bude příští čtyři roky rozhodovat o tom, kolik zaplatíme za nájem, elektřinu, léky, potraviny,
poplatky u lékaře atd.
KSČM již dlouhodobě hájí zájmy nás, prostých lidí. V parlamentu je KSČM zastoupena menšinou 43 hlasů. Volbou č.20 - KSČM je možné to změnit. Stop antisociálním zákonům jakékoliv barvy.
Za lepší a šťastnější život našich dětí a vnoučat. Ať se slovo pracující (dělník) stane opět vážené a ctěné.
Čest vaší práci
Za MV KSČM Stochov František Vašíček

PO MODRÉ SPOLEČNĚ POJĎME K VOLBÁM
Vážení přátelé,
již za necelý měsíc půjdeme k volbám, abychom rozhodli jakou cestou se naše budoucnost bude ubírat. Nabízíme Vám cestu pravou, která věří tomu, že lidé jsou
moudřejší a odpovědnější než stát a umí lépe naložit se svými penězi. Současný model, ve kterém stát vybírá vysoké daně a odvody, patří k nejvyšším ve světě. Rozděluje je podle svých zájmů a posiluje tak vliv státu na naše životy, což je ponižující.
Tento sociální systém je složitý, demotivující a podporující vysokou nezaměstnanost.
Navrhujeme výrazné zjednodušení a snížení daní. Rovná daň není žádný experiment a funguje ve stále větším počtu nejenom evropských zemí. Každý, kdo pracuje,
bude mít vždy více než ten, kdo pracovat nechce.
Stejně důležitý je však úmysl omezit sociální pomoc těm, kdo pracovat mohou, práci se ale nesnaží najít - namísto
dávek mohou dostávat jen poukázky na nezbytné životní potřeby.
Na závěr slova Mirka Topolánka na předvolební konferenci 2. dubna 2006: "Umožnit lidem pracovat, pro mě
znamená především vrátit jim sebeúctu. Obživu si totiž dnes můžete zařídit i bez práce, ale sebeúctu ne. A bez sebeúcty nemůžete ani čekat, že si někdy zajistíte slušnou a důstojnou obživu. Chci se zasadit o to, aby se otočil trend
pohrdání prací, aby práce nebyla jen alternativou sociálních dávek v případě, že ji lze sehnat a že se to vyplatí. Je
pro mě důležité, aby lidé mohli a aby chtěli pracovat. Ti, kteří práci dávají, k tomu musí mít všechny podmínky a podporu vlády, bez ohledu na to, zda zaměstnávají tisíc lidí, deset, nebo jen sami sebe. Vážím si každého. Stejně jako
každého, kdo pracuje, ať už platí daně vysoké, žádné, nebo ještě dostává přidáno na dorovnání zaručené životní
úrovně. Každá práce je stejně důležitá a nekonečně důležitější než nepráce".
Přijďte k volebním urnám. Nezapomeňte. Naše společné číslo je 9.
Za MS ODS Nataša Urbanová

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA MEZI 17. a 18. ZASEDÁNÍM ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada města po projednání bere na vědomí: výroční zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím za rok 2005;
Rada města po projednání odsouhlasila:
nařízení města Stochov č.4/2006, kterým se vydává tržní řád viz příloha; nákup 2 ks parkovacích automatů od společnosti ELTODO; poskytování cca 18 televizních programů kabelovou televizí v nabídce viz příloha v ceně 95,-Kč/měsíc vč.DPH;
odsouhlasila na základě vyhlášeného výběrového řízení přidělení nebytových prostor „masny“ společnosti Jaroš Group, s.r.o. za
účelem využití prodeje masa;na základě vyhlášeného výběrového řízení přidělení nebytových prostor č.2 v I.patře J.Šípka 486
paní Libuši Choloniewské, Stochov;vícepráce spojené s rekonstrukcí toalet v DK ve výši 34.053,-Kč bez DPH;
podmíněně zahájení prací na 5 výměníkových stanicích bl.21, 102, 24, 25, 14. Společnost ITES, s.r.o. musí doplnit další technické a finanční upřesňující údaje o jednotlivých částech projektu;
příspěvek ve výši 50 tis.Kč Římskokatolické církvi na instalaci zvonů v místním kostele sv.Václava;
neprodleně s ohledem na zajištění průjezdnosti komunikace zahájení sanačních prací v chodbovém systému u kostela
sv.Václava a vyčlenila pro tyto účely 300 tis.Kč;
pana Jana Houžvice do dozorčí rady společnosti Technické služby Stochov, s.r.o.;
z důvodu stavu vody v studních, která ani po úpravě není použitelná k pití a vzhledem k bezpečnosti obyvatelstva demontáž
pump na všech veřejných studních ve městě; zajištění projekčních, inženýrských a průzkumových prací pro možnou výstavbu
„Víceúčelového sálu – nástavby“ na budově městského úřadu v ceně 1.660 tis.Kč v ceně nabídky společnosti Milota, s.r.o.;
zajištění projekčních a inženýrských prací pro stavební úpravy prostor přízemí městského úřadu v ceně 200 tis.Kč v ceně nabídky společnosti Milota, s.r.o.;

N A ŠE M Ě STO STO CH O V
St r án k a 6

ZPRÁVY Z RM A ZM

vypracování studie „Rozlučkového sálu ve Stochově“ v ceně 29 tis.Kč
v ceně nabídky společnosti Milota,s.r.o.;
usilovat o vybudování ledové plochy s umělým chlazením a s možností zastřešení pro lední hokej a další sporty (hokejbal, …);
na výrobu propagačních materiálů města Stochov částku ve výši 200
tis. Kč a výtisk brožury města Stochov ve 3 jazykových mutacích
v ceně 200 tis.Kč od firmy Fryček, Kralovice;
organizování MČR mažoretek, které se konalo 8.5.2006 ve Stochově
a vyčlenila na tuto akci částku ve výši 20.000,-Kč;
vyčlenit vůz Felície jako zásahové vozidlo a přijetí dalšího strážníka
MP;
nabídku na další připojování bytových domů na kabelovou televizi
v ceně cca 2 mil. Kč;
účast města Stochov na 9.Regionální výstavě v Kladně ve dnech 1. –
3.6.2006, příspěvek do účelového fondu při 9. Regionální výstavě
v Kladně na podporu výstavnictví,částku ve výši 20 tisíc Kč.
Rada města po projednání doporučuje:
ZM možnou spolupráci Městské policie Stochov s obcí Kačice.
Rada města projednala:
podmínky možného prodeje jednotlivých bytů v novém bytovém domě
a doporučuje ZM formu prodeje jednotlivých bytů v bytovém domě
ke schválení.
Rada města nesouhlasí s umístění rozvodu NN do pozemků města
v okolí zahrádek v Čelechovicích. Omezení platí do vybudování plynofikace v Čelechovicích.
Zprávy z 18. řádného zasedání Zastupitelstva města Stochov, ze
dne 19. dubna 2006
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
Zprávy z jednání Rady města za období mezi 17. a 18. řádným zasedáním Zastupitelstva města.
Konstatuje:
splnění úkolů z 17.řádného zasedání Zastupitelstva města;
že finanční výbor doporučuje svým usnesením z 12.4.2006 hospodaření města za rok 2005 schválit bez výhrad;
že hospodaření města za rok 2005 bylo řádně vyvěšeno na úřední desce dle zákona č128/2000 Sb., o obcích a bylo dle § 42 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích řádně přezkoumáno auditorem s výrokem:
„doporučuji schválit bez výhrad“
Schvaluje:
bez připomínek dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích hospodaření města Stochov
za rok 2005 s příjmy 121,897 mil. Kč a výdaji
116,354 mil. Kč po konsolidaci s příjmy 111,4 mil. Kč a výdaji 113,8
mil. Kč se schodkem 2,4 mil. Kč;
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích příspěvky na činnost sportovním
a kulturním organizacím pro rok 2006 viz příloha s tím, že polovina
částky bude vyplacena k 30.5.2006 a druhá polovina k 30.10.2006;
dle zákona o č.128/2000 Sb., obcích smlouvu „O nájmu a provozování
infrastruktury vodovodu Stochov, Čelechovice.
dle zákona o č.128/2000 Sb., obcích smlouvu „O nájmu a provozování
infrastruktury kanalizace Stochov.
dle zákona o č.128/2000 Sb., obcích 3 etapu rekonstrukce tepelného
hospodářství společností ITES, s.r.o.
dle zákona o č.128/2000 Sb., obcích dotaci správci tepelného hospodářství společnosti ITES, s.r.o. ve výši 125 tis.Kč na energetický audit
tepelného hospodářství.
Ukládá
starostovi a vedení města provést další nezbytné kroky směřující
k provedení 3. etapy rekonstrukce tepelného hospodářství města Stochov společností ITES, s.r.o.

PSI
PSI A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
V březnovém čísle našeho časopisu jsme
uveřejnili celou obecně závaznou vyhlášku,
která upravuje zajištění čistoty a pořádku na
veřejných prostranstvích ve městě Stochov.
Pro oživení uvádíme znovu jednu z jejich
částí, týkající se psů.
PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ
V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně lze
na veřejných prostranstvích a na jiných veřejně přístupných místech vodit psy pouze na vodítku.
Je zakázáno přinášet nebo přivádět psy a jiná zvířata
na dětská hřiště a pískoviště a dále do prostor, kam je
to zakázáno.
Při odstraňování nečistot způsobených psy nebo jinými zvířaty se postupuje podle ustanovení čl. 2 odst.
2 této vyhlášky. (Každý je povinen na svůj náklad neprodleně odstranit znečištění nebo poškození veřejného prostranství a veřejně prospěšného zařízení, které
způsobil. Neučiní-li tak a neodstraní-li znečištění nebo
poškození ani ve stanovené lhůtě, odstraní znečištění
nebo poškození na jeho náklad vlastník nebo jím určený správce.)
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března
2006.
Bez ohledu na vyhlášku jsou zde i další hlediska.
Když opomineme hledisko estetické, je zde mnohem
závažnější, a to ochrana zdraví občana. Je příznačné,
že informovanost veřejnosti právě v tomto směru je
nedostatečná, přihlédneme-li ke skutečnosti, že psí
exkrementy mohou být zdrojem nákazy toxokarózou.
Toxokaróza - psí škrkavky. Toxokaróza je v podmínkách naší republiky v současné době jedinou významnější přenosnou nemocí. Nejde však o přímý přenos
parazitů do lidského střeva, ale o pronikání mikroskopických larviček škrkavek do lidského oběhu člověka.
Vajíčka s larvičkami se dostanou do lidských útrob při
jídle nemytýma rukama. Uvolněné larvičky pronikají
do cévek stěny lidského střeva a jimi do krevního oběhu. Zachytí se pak ve tkáních s nejjemnějšími vlásečnicemi, jako například oční sítnice. Lidský organizmus
je tam sice opouzdří jizvovitou tkání a zahubí, ale
drobné jizvičky naruší NENÁVRATNĚ celistvost sítnice. Důsledkem může být poškození zraku. Bohužel,
nejčastěji poškozuje tato nákaza děti, které ještě nemají dostatečné hygienické návyky. Hlavním zdrojem
bývají štěňata a mladí psi do dvou roků, kteří jsou škrkavkami postiženi z 10-15%. U dospělých psů je tento
parazit vzácnější (do 2%). Vajíčka škrkavek z trusu
psů jsou po osmidenním zrání na vzduchu infekční
a extrémně odolná proti vlivům vnějšího prostředí i
desinfekčním prostředkům.
Městský úřad ve Stochově zatím nepřistupoval
k sankcím v souvislosti s volným pobíháním psů po
veřejných prostranstvích a tím i porušování zákonů a vyhlášek jejich majiteli. Uzrála však doba,
kdy bude muset použít proti nezodpovědným majitelům psů sankce, a to ve spolupráci s městskou
policií, která se s nadcházejícím příchodem jara na
tuto problematiku zaměří.
(MÚ Stochov)
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KAMARÁDI

PODĚKOVÁNÍ

Velikonoční výstava – Benefice s Divokými husami
Ve dnech 6. – 9. dubna se konala tradiční Velikonoční výstava Kamarádů. Při
zahájení nám zazpíval školní sbor Rosička. Krásně naladil všechny přítomné a pak
už mohl začít prodej velikonočních výrobků. Všichni přítomní byli velice štědří.
Možná o to víc, že věděli, že celý výtěžek z akce bude nadací Divoké husy zdvojnásoben.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na výrobě, instalaci a prodeji
výrobků podíleli. Velký dík patří i všem, kteří nás podpořili tím, že si na Výstavě
nakoupili velikonoční dekorace. Zvláštní poděkování patří také panu starostovi
J. Syberovi a Městu Stochov za podporu našeho sdružení.

Kamarádi jsou úspěšní
V rámci Velikonoční výstavy se konala Dětská herna, kde děti vyráběly velikonoční dekorace a zdobily kraslice. Některá velikonoční vajíčka se zúčastnila soutěže
o Nejkrásnější novostrašeckou kraslici, kterou již šestým rokem pořádalo Muzeum
v Novém Strašecí. A kraslice z Kamarádů slavily úspěch. Marian Tomas se svou
mramorovanou kraslicí získal 2. místo v kategorii 8 – 12 let, dírkované kraslice
manželů Filipových byly na 2. místě v kategorii nad 16 let a zvláštní uznání dostala
Štěpánka Filipová také za mramorovanou kraslici. Všem gratulujeme a příští rok se
jistě zúčastníme v hojnějším počtu.
S. Filipová

Pozvánka na informační schůzku k Pohádkovému lesu 2006
Blíží se prázdniny a po nich Pohádkový les 2006, který se bude konat letos
v sobotu 9. září opět v Konopase.
Dovolujeme si Vás pozvat na 1. informační schůzku.
Bude se konat v pátek 19. května od 18.00 hod.
v klubovně Kamarádů na náměstí. Zváni jsou všichni,
kdo nám chtějí pomoci s realizací této akce. Můžete být pohádková bytost, zásobovač na trati, výtvarník scény nebo kostýmů apod. Každá i sebemenší pomoc nám
pomůže.
Pokud nám chcete s Pohádkovým lesem pomoci, ale nemůžete přijít na informační schůzku tak se nám prosím ozvěte na e-mail: kamaradi.stochov@seznam.cz
nebo s.filipova@volny.cz.
Moc se na Vás těšíme. Za Kamarády Sylva a Robert Filipovi

Děkuji všem svým blízkým, známým,
Městskému úřadu a panu starostovi za
blahopřání a dárky k mým 70. narozeninám.
Rudla Isteník
Děkuji starostovi města Ing. Jindřichu
Syberovi a Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání k mým narozeninám.
František Havlátko
Děkuji všem kamarádům a známým za
projevenou soustrast, slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení
s mým manželem Františkem Patákem.
Míla Patáková
Děkuji městskému úřadu a panu starostovi Ing. Jindřichu Syberovi za blahopřání k narozeninám.
Květa Pavlíková
Děkuji panu Ing. Syberovi a Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání
a dárek k mému jubileu 70. let.
Leo Gabriel
Děkuji panu starostovi Ing. Jindřichu
Syberovi a městskému úřadu za blahopřání k narozeninám.
Jaroslava Suchá
Děkuji panu starostovi a MěÚ Stochov
za blahopřání, hezkou kytičku a dárek
k mým 98. narozeninám.
Josef Tomášek
Děkuji za gratulace všem, kteří mi blahopřáli k mým 75. narozeninám. Děkuji
za krásné dárky a optimistická slova.
Mám Vás všechny moc rád.
Jan Houžvic
Děkujeme všem, kteří přišli vyprovodit na poslední cestu našeho drahého
manžela, tátu a dědečka, Karla Kříže.
Děkujeme všem za projevy účasti v této
smutné chvíli a za záplavu květů, která
ho provázela. Běla Křížová s rodinou

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV

Číslo 4/2006 bylo vydáno ve Stochově dne
11.5. 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.
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FUTSALISTÉ BEZPEČNĚ VE STŘEDU TABULKY
(be) – V polovině dubna skončil krajský přebor futsalistů, v němž Sebranka
Stochov skončila stejně jako před rokem na 6. místě. Výkony týmu zpravidla padaly nebo stoupaly s tím, jak dalece se byli hráči schopni k zápasu sejít.
V nejsilnější sestavě dokázal sehrát rovnocenné zápasy i s těmi nejlepšími, ale za
časté se stalo, že nebyl nikdo na střídání a potom ztrácel body i s mančafty ze
spodní poloviny tabulky. Ale takový už je dnes fotbalový život, dobrou práci si
třeba nikdo nezkazí tím, že dá přednost sportovnímu klání. I proto lze umístění
našich reprezentantů považovat za uspokojivé.
Březnové a dubnové výsledky: Omask – Stochov 5:11 (2:6, Hampel 6, Plicka
2, Holan 2, Ulman 1), Stochov – Katusice 5:6 (2:0, Ulman 3, Moc 1, Plicka 1),
Kralupy – Stochov 9:4 (3:2, Plicka 3, J.Pražák 1), Stochov – Jílové 4:5 (3:3, Kočí
2, J.Pražák 1, Müller 1), Alpina – Stochov 4:6 (1:4, R.Klusák 3, J.Pražák 2, Kočí
1), Stochov – Rakovník 11:4 (6:1, Müller 3, Kostka 2, Křišťan 2, Plicka 1,
R.Klusák 1, J.Pražák 1, vlastní 1).
Konečná tabulka:
01 Vysočany B 22-17-01-04
02 Celtic
22-16-03-03
03 Třebusice
22-16-02-04
04 Kralupy
22-16-01-05
05 Jílové
22-14-01-07
06 Stochov
22-12-01-09
07 Alpina
22-09-00-13
08 Omask
22-08-00-14
09 Katusice
22-06-01-15
10 DFK Slaný B 22-04-02-16
11 Rakovník
22-04-01-17
12 Rohožník B 22-03-01-18

187:095 52
202:109 51
198:117 50
184:104 49
200:147 43
169:107 37
125:146 27
144:171 24
112:201 19
122:159 14
131:192 13
097:323 10

WÜSTENROT a.s.
stavební spořitelna, hypoteční banka
a životní pojišťovna a s.
WINTERTHUR penzijní fond a.s.
penzijní připojištění
Otevírají kontaktní kancelář v přízemí
Domu kultury (bývalá čistírna).
Otevřeno - pondělí 14:00-17:00 *
středa 9:00-11:00 hodin.
Přijďte si vybrat některý z našich
produktů přímo z počítače.Při
uzavření smlouvy v měsíci květnu
a zaplacení uzavíracího poplatku
dostanete upomínkový dárek.
INFO NA 312 651 051, 731 060 115
nebo e-mail: jahou@seznam.cz

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

Očkování psů proti vzteklině
KDY?
29. května 2006

V KOLIK?
pondělí od 17:00 do 18:00

KDE?
Čelechovice - čekárna

31. května 2006

středa od 13:00 do 13:50
od 14:00 do 15:50
od 16:00 do 17:00

Slovanka – park
Stochov – náměstí
Honice – u prodejny

Očkování bude provádět MVDr. Václav Fuchs. Poplatek bude
činit: 70,- Kč. K dispozici jsou i kombinované vakcíny.

OČKOVÁNÍ JE POVINNÉ!!!
Majitelé psů, kteří se nezúčastní hromadného očkování,
jsou povinni
předložit očkovací průkaz na Městském úřadu ve Stochově,
ve 3. patře, paní Pucholtové.

TECHNICKÉ SLUŽBY
STOCHOV, s.r.o.
Nabízíme
•pronájem plošiny MP 16
•nákladní dopravu-LIAZ,AVIA,
MULTIKAR
•přistavení bikramových van,
likvidace odpadu
•sečení a odvoz trávy
•štěpkování, prořez stromů a keřů
•pronájem lešení typu HAKI
Technické Služby Stochov,s.r.o.
Jaroslava Šípka 486,
273 03 Stochov
Tel./fax.:
312 652 605, 602 331 359,
e-mail:tsstochov@iol.cz
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STOLNÍ TENIS

PO ROCE ZPĚT DO DRUHÉ TŘÍDY
(be) – A-tým stolních tenistů místního Sokola se po ročním působení
v I. krajské třídě se soutěží loučí a vrací se zpátky k „béčku“ do druhé třídy. Předpokladům, že tým soutěž bez problémů zvládne, zasadil citelnou
ránu hned na začátku sezóny Skusil, který do soutěže vůbec nenastoupil,
aniž by se obtěžoval komukoliv cokoli říci. Do dneška se vlastně neví,
proč přestal hrát. Přitom šlo o hráče, na kterého se právem hodně spoléhalo, právě on měl být s Liškovou oporou týmu. Družstvo sice neskončilo
na úplném dně, z osmého místa šlo do bojů o play-out jako nejlepší, ale
vyřazovací boje hráči nezvládli, prohráli se Slaným a ve třech zápasech
nakonec i s Březnicí, což znamená sestup. „Béčko“, jak bylo už naznačeno, se v soutěži II. třídy nejen udrželo, ale dokonce si ze 4. místa po základní části vybojovalo účast v play-off o postup. Tam jim ale ve dvou
zápasech vystavili stop borci ze Žebráku. „Céčko“ střídalo v okresním
přeboru lepší výkony s horšími a nakonec skončilo na 9. místě, které znamená účast ve stejné soutěž i v příští sezóně. Příslibem do budoucna by
mohla být skutečnost, že tým reprezentovalo nastupující mládí.
Poslední výsledky krajské I. třídy: Stochov A – Sokol Příbram 9:9
(Vajcová 2, Fencl 2, Karmazín 1.5, T. Navrátil 3.5), Stochov A – Hořovice 2:16 (Vajcová 0, Fencl 0, Karmazín 0.5, Jedlička 1, T.Navrátil 0.5),
Kladno C – Stochov A 6:12 (Lišková 3, Dejmková 3, Fencl 3.5, Karmazín 2.5), Lány – Stochov A 9:9 (T.Navrátil 1, Dejmková 2.5, Fencl 4.5,
Karmazín 1); play-off: Stochov A – Slaný 10:7 (Lišková 3.5, Dejmková
2.5, Fencl 1.5, Karmazín 2.5), Slaný – Stochov A 10:5 (Lišková 2, Dejmková 2, Fencl 0, Karmazín 1), Stochov A – Slaný 4:9 (Karmazín 1, Fencl
0, Dejmková 1, Vajcová 2), Stochov A – Březnice 6:10, Březnice – Stochov A 6:10, Stochov A – Březnice 7:9.
Tabulka po základní části:
01 Hořovice
22-20-01-01-00
02 Šanov
22-17-00-05-00
03 Kralupy
22-12-02-08-00
04 TTC Příbram 22-12-01-09-00
05 Rakovník C 22-10-04-08-00
06 S.Příbram
22-11-04-06-01
07 Lány
22-09-06-07-00
08 Stochov
22-08-04-10-00
09 Březnice
22-07-01-14-00
10 T.Kladno C 22-05-03-14-00
11 Slaný
22-05-03-13-01
12 Skp.Kladno B 22-00-03-18-01

291:105 61
244:152 51
218:178 38
219:177 37
214:182 34
207:189 34
197:199 33
206:190 28
166:230 22
170:226 18
136:260 15
108:288 00

Poslední výsledky krajské II. třídy:
Hudlice B – Stochov B 15:3
(T.Navrátil 1, Janoušek 0, Vajcová 2, J.Navrátil 0), Žebrák –
Stochov B 10:8 (T.Navrátil 3,
Janoušek 2.5, Vajcová 2.5,
J.Navrátil 0), Stochov B –
Kostelec 13:5 (Janoušek 2.5,
Vajcová 2.5, Vinický 3.5,
T.Navrátil 4.5), Stochov B –
Mlékojedy 12:6 (Janoušek
2.5, Vajcová 4.5, Vinický
2.5, T.Navrátil 2.5), Sn Kladno – Stochov B 12:6
(T.Navrátil 3.5, Janoušek 1, Vinický 1, J.Navrátil
0.5), K.Dvůr D – Stochov B 7:11 (Janoušek 2.5, T.
Navrátil 4.5, Vinický 3.5, J.Navrátil 0.5); play-off:
Žebrák – Stochov B 10:3 (T.Navrátil 1, Vajcová 1,
Janoušek 1, Vinický 0), Stochov B – Žebrák 8:9
(Vinický 2, J.Navrátil 1, Janoušek 2, T.Navrátil 3).
Tabulka po základní části:
01 Žebrák
20-18-01-01
02 Hudlice B
20-17-00-03
03 Veltrusy
20-15-02-03
04 Stochov B
20-10-04-06
05 Sn Kladno
20-10-02-08
06 Kralupy B
20-06-04-10
07 Rakovník D 20-06-04-10
08 K.Dvůr D
20-05-03-12
09 Mlékojedy
20-04-01-15
10 O.Voda
20-03-03-14
11 Kostelec
20-03-02-15

234:126 55
242:118 51
247:113 47
190:170 34
199:161 32
165:195 22
161:199 22
162:197 18
119:240 13
137:223 12
123:237 11

Poslední výsledky okresní I. třídy: Velvary –
Stochov C 10:8 (Jedlička 3.5, Krejčí 1.5, Chmelař
0, Brouček 3), Stochov C – Slaný B 10:8 (Brouček
0, Jedlička 2, Vajcová 2, Velc 1, 5 WO), Kablo –
Stochov C 15:3 (Chmelař 0, Velc 0, Brouček 1,
Jedlička 2), Stochov C – Sparta Doly B 9:9 (Velc 1,
Brouček 1, Jedlička 3.5, Chmelař 3.5), Unhošť A –
Stochov C 15:3 (Brouček 1, Velc 0, Krejčí 1, Jedlička 1), Stochov C – Sn Kladno C 5:13 (Krejčí 0,
Jedlička 3, Brouček 1, Velc 1).
Konečná tabulka:
01 Kablo
26-23-01-02
02 T.Kladno D 26-20-01-05
03 Sp Doly A
26-19-02-05
04 Unhošť A
26-17-02-07
05 Slaný B
26-17-01-08
06 Sn Kladno B 26-13-04-09
07 Unhošť B
26-12-03-11
08 Sn Kladno C 26-08-03-15
09 Stochov C
26-07-05-14
10 Bustěhrad
26-07-04-15
11 Jemníky
26-07-04-15
12 Sp Doly B
26-07-02-17
13 Velvary
26-07-00-19
14 Slatina
26-02-00-24

349:119 96
285:183 87
330:138 85
278:190 79
293:175 78
254:214 69
270:198 65
183:285 53
201:267 52
183:285 51
180:288 51
176:292 49
170:298 47
124:344 32
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ŠACHY

ŠACHISTÉ SE NAKONEC ZACHRÁNILI
(be, mz) – Přes těsnou porážku v posledním kole v Příbrami se šachisté v regionálním přeboru nakonec udrželi, protože Kolešovice, jejich soupeř v boji o předposlední příčku,
v závěrečném kole prohrály s NOVOU Kladno a zůstal jim v ruce černý Petr. Ze tří skupin
sestupují poslední týmy a nejhorší předposlední, což Stochovu zaručuje účast v soutěži
i v příštím ročníku, protože z předposledních týmů byl nejlepší. Po slabých podzimních výkonech se tým na poslední chvíli vzpamatoval a dvěma důležitými vítězstvími v 9. a 10. kole se v soutěži zachránil. Je ale nutné podotknout, že je nad čím přemýšlet – pokud by totiž
mančaft neztrácel na podzim doma zbytečně body, mohl si nervy s bojem o udržení ušetřit
a dohrát soutěž úplně v pohodě.
Výsledek posledního kola: SOU Příbram – Stochov 4.5:3.5 (Padevět 0, Hofner 0, Kabát 1,
Červenka 1, Tůma 0, Vataha 0,5, Freiman 0.5, Honzík 0.5).
Konečná tabulka:
01 ŠK Kladno C 11-9-0-2 53.0
27
02 ŠK Příbram C 11-7-2-2 50.0
23
03 Žebrák B
11-6-1-4 49.0
19
04 ŠK Kladno D 11-6-1-4 41.5
19
05 SOU Příbram 11-5-2-4 41.5
17
06 Beroun
11-4-4-3 47.0
16
07 Nova Kladno 11-4-4-3 46.5
16
08 Rakovník B 11-4-1-6 44.0
13
09 Slaný
11-3-2-6 42.0
11
10 Jince
11-3-2-6 41.0
11
11 Stochov
11-2-2-7 41.0
08
12 Kolešovice 11-2-1-8 31.5
07

Městská kulturní zařízení
Nové Strašecí
provádí
ZÁPIS DO KURZU TANCE
a společenské výchovy v roce 2006
od 19. dubna 2006
Taneční se budou konat
od září do prosince vždy
v pátek večer.
Přihlášky s kurzovným se
přijímají v úřední dny pondělí
a středa v kanceláři MěKZ
v budově Novostrašeckého
kulturního centra.
Bližší informace na telefonu
313 572 340

VÍTĚZSTVÍ PRO HOFNERA
(mz) - Velikonoční turnaj v bleskovém šachu pro mládež i dospělé uspořádali stochovští
šachisté ve své herně 15. dubna ve své herně v domě kultury. Hrálo se v jedné skupině každý s každým na pět minut a palmu vítězství si odnesl domácí hráč Hofner.
Konečné pořadí: 1. Hofner 12 b., 2. Červenka 10.5, 3. Honzík 10.5, 4. Freiman 10,
5. Mrnka 10, 6. Kabát 10, 7. Tůma 8, 8. Vataha 7.5, 9. P.Jůzl 7.5, 10. Zoula 7. Nejlepší žák
Müller skončil na 16. místě.

PLETICHA SI ZOPAKOVAL LOŇSKÉ PRVENSTVÍ
(vč, be) – V neděli 30. dubna u svatováclavského dubu odstartoval již 26 ročník přespolního běhu O krušovický soudek. Krásné slunečné počasí a až dvacetistupňové teploty v týdnu
před závodem vzaly rychle za své a od středy do pátku pršelo prakticky nepřetržitě, snad jen
sobota byla o trochu lepší. Obavy o krásnou, po zimě vyschlou trasu, se ukázaly jako oprávněné. Závodníky čekaly rozbahněné úseky a velké kaluže vody. Všem nám bylo jasné, že
tento ročník bude jedním z nejtěžších v historii závodu. Počasí se podepsalo i na účasti. Na
start se postavili „pouze“ 104 závodníci, 94 muži a 10 žen. Traťové rekordy překonány nebyly, což se samozřejmě dalo očekávat. Richard Pleticha z AC Kadaň, jakož i Jiří Walenfels
ze Sokola Královské Vinohrady si zopakovali loňské umístění, obsadili první a druhé místo,
jen s o něco horším časem. Z žen byla nejlepší Ivana Jedličková z MK Kladno. Všichni závodníci doběhli do cíle a po odevzdání startovního čísla obdrželi suvenýrové tričko s logem
závodu a s nápisem Krušovický soudek je jen jeden. Vítěz si jako vždy odvezl putovní krušovický soudek a závodníci na 1. – 3. místě v šesti kategoriích finanční odměny. Nakonec se
počasí umoudřilo, sluníčko dodalo závodníkům novou sílu a při hudbě Milana Holana si
s chutí i zatančili. Tanci neodolal ani jednaosmdesátiletý Karel Hladík z Příbrami, který si
po náročném běhu také vesele zatrsal.
Výsledky: kategorie A (muži 19-39 let): 1. Pleticha (AC Kadaň) 1:10.56 hod., 2. Wallenfels (Sokol Královské Vinohrady) 1:12.35, 3. Frelich (Č.Budějovice); kategorie B (muži 4049 let): 1. Poduška (Tepo Kladno) 1:14.41, 2. Raboch (MK Žebrák) 1:17.40, 3. Ivo Klesnil
(Tepo Kladno) 1:20,54, 10. Klos (Stochov) 1:30.04; kategorie C (muži 50-59 let): 1. Smrčka
(BK Říčany) 1:13.56, 2. Tausinger (Crotalus Praha) 1:25.29, 3. Gregor (ACOH Praha)
1:26.22; kategorie D (muži nad 59 let): 1. Svoboda (Sporting Příbram) 1:37.10, 2. Hlusička
(Liga 100 Praha) 1:37.57, 3. Řápek (AVC Praha) 1:40.53; kategorie E (ženy 19-34 let): 1.
Jedličková (MK Kladno) 1:31.38, 2. Matoušková (Slaný) 1:58.33, 3. Růžková (Tepo Kladno) 121:10.40; kategorie F (ženy nad 34 let): 1. Mališová (USK Praha) 1:35.08, 2. Procházková (MK Kladno) 1:38.37, 3. Kokešová (MK Kladno) 1:39.48.

TV SERVIS
FIRMA NÝVLT NABÍZÍ
●

D Í LE N S KÉ

OPR AVY

B A R E V N Ý C H
TELEVIZORŮ

VŠECH

ZNAČEK
●

ZÁRUČNÍ

OP R AVY

VYBRANÝCH ZNAČEK
●

PRODEJ

TELEVIZORŮ

OVP

NOVÁ SLUŽBA:
●

PRODEJ
PRO

PŘEVODNÍKU

PŘÍJEM

POZEMNÍ

DIGITÁLNÍ TELEVIZE
(ČT 1, ČT 2, NOVA PRIMA, ČT 24,
ČT - SPORT, ÓČKO, TOP - TV)
PROVOZOVNA: STOCHOV, V.
ULMANA 4
TEL./FAX. 312 652 389
MOBIL: 602 310 464
tvservis.nyvlt@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

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

STŘEDNÍ ODBORNÉ
UČILIŠTĚ J. Šípka 187
STŘEDISKO KOSMETIKY
A KADEŘNICTVÍ NABÍZÍ TYTO
SLUŽBY: KOSMETIKA, MANIKÚRA,
PEDIKÚRA, MASÁŽE TĚLA,
NEHTOVÁ MODELÁŽ A KADEŘNICKÉ
SLUŽBY ZA VELMI VÝHODNÉ CENY:
INFORMACE A OBJEDNÁVKY
NA TEL.: 312 651 269

Péče o ruce
M. Buřičová
Manikúra - Francouzská manikúra
P– shine– japonská přírodní manikúra
Nehtová modelážgelové nehty
Nail art-zdobení
nehtů, masáže rukou

LINKA 129 - KOSMETIKA,
LINKA 132 - KADEŘNICTVÍ

INDIVIDUÁLNÍ
VÝUKA
NĚMČINY - ANGLIČTINY
PŘEKLADY - TLUMOČENÍ

Mgr. Jana Zámišová,
ul. Hornická 384,
273 03 Stochov,
mobil: 608 026 666

Adresa: Lány,
Křivoklátská 269
Objednávky
na telefonu:
602 594 156

OBKLADY A DLAŽBY
Tuchlovice, Karlovarská 161
Španělské obklady
Dlažby
Mozaiky
Listely
Lepidla pro obklady, dlažbu a jiné.
Také dodáváme:
nářadí pro řemeslníky,laminátové podlahy
(FORTE, DECOSTEP, EURO CLIC,
EURO PROJEKT vše bez lepení!)
Značkové PVC Tarkett
Tel: 603220478, 777843059
Po - Pá: 8 - 17 hod.
So: 8 - 12 hod.

∗
∗
∗
∗
∗

!!! STŘECHY!!!
Vladimír Skořepa
U Stadionu 364, 273 03 Stochov.
Pokrývačské, klempířské a tesařské
práce, montáž střešních oken a světlovodů.

Tel.:603 109 219, 605 858 983
E - MAIL:
VLSKOREPA@CENTRUM.CZ

ELEKTROINSTALACE
BEKIVO
Dodáváme, montujeme
v Elektrické kotle
v Přímotopné panely
v Elektrické přípojky
v Kompletní
rozvody rodinných domků a průmyslových
hal
v Regulace ekvitermní, prostorové domácí telefony
a videotelefony
v Zabe zpečov ací
systémy objektů
v Revize

36 měsíců záruka
F. Bečka
J. Kindl
M.Vodička
312/244089 312/658202 312/651893
602/155815 606/823732 602/332279
fax:312244089 e-mail:bekivo@volny.cz

Romana Obršálová

Služby je možné
poskytnout
u Vás doma
či v kanceláři

Sportovní, rekondiční a regenerační
masáže

Ceník služeb na letáčcích v INFO na MÚ
v přízemí

● 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
●

www. jaza-jazyky.cz
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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 KVĚTEN 2006

Pondělí 8.5. Kvalifikace na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MAŽORETKOVÉM SPORTU
Celodenní akce s doprovodným programem. Při nepřízni počasí se
koná ve sportovní hale Stochov. DK Stochov DOPORUČUJE!
Mírové nám. Stochov
od 9,30 hod.
Pátek 12.5. NOSTRADIVADLO a Divadlo Mařeni a Pařeny
N. Strašecí uvádí premiéru své hry BRATŘI.
Volně dle A. Lindgrenové napsali členové Divadla Mařeni a Pařeny. Režie I. Dvořáková a M. Tothová. Toto představení podporuje
Kulturní zařízení města Stochov a LDO ZUŠ N. Strašecí
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné: 40,Sobota 13.5. Májová DISKOTÉKA pro děti. Hraje Libor.
Foyer DK
od 18,00 hod.
vstupné: 30,Neděle 14.5. Divadlo KEJKLÍŘ Praha.
Další pohádkový příběh pro děti
Foyer DK
od 15,00 hod.
vstupné: 30,Čtvrtek 18.5. Besídka II. Mateřské školy Stochov
Velký sál DK
od 15,30 hod.
vstupné dobrovolné

P ROGRAM KINA
KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ STOCHOV
NA MĚSÍC KVĚTEN 2006
Středa 3.května 2006 K A R C O O L K A
Premiéra americké animované filmové komedie má podtitul: „Až
zčervená Karkulka, zčervenáte smíchy…“ Klasické pohádkové téma, kde je všechno naopak. Velké překvapení slibuje i český dabing
v podobě mnoha známých českých herců a hereček. Česky mluveno.
Vstupné: 60 Kč
80 minut
Mládeži přístupno
Pátek 5.května 2006 E X P E R T I
Premiéra české širokoúhlé filmové komedie od producentů filmu
Snowboarďáci. Příběh maturanta Oskara, který zjišťuje, že jeho
radostný život mu začíná pomalu přerůstat přes hlavu. Podtitul filmu je: „Sek sem sexem!“ Česky mluveno.
Vstupné: 60 Kč
85 minut
Mládeži přístupno
Úterý 9.května 2006 M N I C H O V
Premiéra širokoúhlého filmového thrilleru USA a Kanady nám vypráví o tom, jak v roce 1972 celý svět sledoval zavraždění 11 izraelských sportovců na mnichovské olympiádě. Toto je příběh o tom, co
následovalo… České titulky.
Vstupné: 58 Kč
164 minut
Mládeži přístupno
Středa 10.května 2006 C A S A N O V A
Premiéra amerického širokoúhlého historického filmu je romantickou komedií o legendárním dobrodruhovi, jehož milostné úspěchy
se staly inspirací pro tucty dalších generací svůdců. Milostný život
nejslavnějšího svůdníka všech dob v našem kině. České titulky.
Vstupné: 66 Kč
108 minut
Mládeži nepřístupno
Neděle 14.května 2006 H O O L I G A N S
Premiéra širokoúhlého kriminálního filmu Velké Británie a USA
o fanatických fotbalových fanoušcích populárního anglického fotbalového klubu West Ham United. V hlavní roli vypravěče a komentátora příběhu se objeví slavný Elijah Wood. České titulky.
Vstupné: 60 Kč
110 minut
Mládeži nepřístupno
Úterý 16.května 2006 M A R I Ň Á K
Premiéra širokoúhlého válečného filmu USA a SRN je autobiografií

Středa 24.5. Koncert ZUŠ Stochov
Velký sál DK
od 16,00 hod.
vstupné dobrovolné
Čtvrtek 25.5. Divadlo TYRŠ Lány – Půlnoční vlak
Stochovská premiéra velmi zdařilé hry s hororovými
prvky! I v této hře přesvědčí Tyrš diváky o svých kvalitách a nápaditosti na poli amatérského divadla.
Stalo se vám někdy, že jste se ocitli v noci na nějakém neznámém, tajemném a opuštěném místě, např. na venkovském nádraží? A když ještě k tomu venku prší, klapne výhybka a mihne se
před vámi nějaká ta noční havěť, začnou vás určitě napadat
nejrůznější věci.Tak přesně to se stalo začátkem dvacátých let
minulého století ve West Country anglickému herci a spisovateli
Arnoldu Ridleymu. A zážitek to byl patrně nevšední, protože jej
přivedl k napsání jeho nejznámější divadelní hry Půlnoční vlak.
Za 80 let, která od této doby uběhla, ji uvedla mnohá jeviště po
celém světě a byla i několikrát zfilmována. Nyní máte možnost ji
zhlédnout v úpravě Romana Havelky a Karla Pleinera
a v podání herců lánského Divadla Tyrš.

Velký sál DK

od 19,00 hod.

vstupné: 50,-

autora, v níž zachytil své zážitky z armádní služby
z první války v Perském zálivu v roce 1991. Napínavý
příběh specialisty – ostřelovače při operaci u ropných
polí v Saudské Arábii. České titulky.
Vstupné: 64 Kč
123 minut
Mládeži přístupno
Neděle 21.května 2006 B A M B I 2
Premiéra americké animované filmové pohádky, v níž
se po více než šedesáti letech znovu setkáváme
s nezapomenutelnými zvířátky. Nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho kamarádů umocňuje vynikající
český dabing. Česky mluveno.
Vstupné: 66 Kč
75 minut
Mládeži přístupno
Úterý 23.května 2006 R Ů Ž O V Ý P A N T E R
Premiéra americké filmové komedie je volným pokračováním úspěšných snímků ze sedmdesátých let minulého
století. Inspektor Jacques Clouseau vzbuzuje hrůzu
u všech zločinců světa a znovu pátrá po ztraceném diamantu. V hlavní roli Steve Martin. České titulky.
Vstupné : 66 Kč
92 minut
Mládeži přístupno
Středa 31.května 2006 H O S T E L
Premiéra amerického širokoúhlého filmového hororu je
nejhrůznějším filmem posledních deseti let. Příběh dvou
kamarádů, kteří cestují napříč Evropou a v odlehlém
slovenském městě zažívají kruté chvíle. Film pouze pro
silné povahy !!! České titulky.
Vstupné: 66 Kč
95 minut
Mládeži do 18 let
nepřístupno
Hrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin. Nedělní dětská
představení se nekonají !
Na filmy označené jako mládeži nepřístupné není dětem dovolen vstup ani v doprovodu rodičů !!!
Změna programu, stejně jako údaje k jednotlivým titulům jsou vyhrazeny.
Program našeho kina najdete na internetové adrese:
kina.365dni.cz

