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Kulturní zařízení města Stochov

Cena 3 Kč
Uvnitř tohoto vydání:

Z kanceláře starosty

2

Nová hřiště
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Speciální škola Slunce

4

Stochovská Thálie 2006

5

Kamarádi
Poděkování

6

Slavnostní koncert ke Dni české státnosti
28.9. 2006 od 18,00 hod.
Velký sál DK Stochov
V komponovaném pořadu se vzpomínkou na legendu
o sv. Václavu - patronu Stochova účinkují
Pavel Jurkovič, Kamila Barochová a Karolína Ronovská.
***

Program SVATOVÁCLAVSKÉHO POSVÍCENÍ

dne 30.9. 2006
Základní škola
7
10,00 - Mírové náměstí Stochov: staročeské tržiště
TJ Sokol Stochov - Honice
s předváděním řemesel (kovář, mincíř), koncert dechové
Sport
8
hudby Krajanka, vystoupení skupiny historického šermu,
Inzeráty
9
ukázky auto moto veteránů a bojových vozidel skanzenu
Kulturní zařízení
10
Smečno *14,00 - koncert skupiny Taxmeni
14,30 - slovo starosty města Stochov Ing. J. Sybery
14,40 - vernisáž výstavy dětí ze Soukromé speciální školy Stochov v minigalerii Stochov
14,50 - Taxmeni * 15,00 - starostenský sud – výtoč piva (100 piv zdarma čepuje p. starosta) 15,15 - historický šerm * 15,45 - Taxmeni * 16,15 - historický šerm
17,30 – 18,00 - konec programu na Mírovém nám.
20,00 - Foyer DK – posvícenská zábava * 22,00 - Mírové náměstí – ohňostroj
Doprovodný program – Dům
kultury 30.9. a 1.10. od 10,00 malý sál – výstava ručních prací; Tenisový klub: 30.9. – 1.10.
Posvícenský turnaj čtyřher;
Sportovní hala Stochov – 30.9.
od 15,00 – turnaj v sálové kopané; Sportovní areály – stánky, pouťové atrakce apod. Sokolovna Stochov – 30.9. ve
20,00 – Taneční zábava
V neděli 1.10. v 9,00 hod.
z Mírového nám. tradiční průvod městem na hřbitov a
k památnému dubu. Odtud se
pokračuje do sokolovny, kde
proběhne „Pěkná hodinka“.

Z KANCELÁŘE STAROSTY

St r án k a 2

KABELOVÁ TELEVIZE INTERNET
V pololetí minulého roku se vedení města zastupitelé dostali před rozhodnutí využít
výkopů při budování nových inženýrských sítí k připokládce rozvodů kabelové televize.
Jednalo se o výkopy pro telekomunikační kabely, nové rozvody nízkého napětí a nové
rozvody předizolovaného potrubí pro rozvod tepla do nájemních domů. Nebylo to rozhodnutí jednoduché a pro rozhodnutí vybudovat kabelovou televizi přispělo využití těchto rozvodů pro internet, informační kanál města (který by následně nahradil městský
rozhlas) a budoucnosti pro telefonní služby.
Ke konci roku 2005 jsme položili rozvody kdo výkopů Telecomu v ulici Osvobození a do výkopů pro
horkovody v části města od ulice J.A. Komenského po Smetanovy sady. Dále se vybudoval rozvod podél
ABECEDY v ulici J. Šipka a zřídila se hlavní přijímací stanice, která je umístěna na MÚ. V současné době se pokládají ve Starém Stochově kabely spolu s novými rozvody elektriky. Dále jsou zrekonstruovány
či nově vybudovány domovní rozvody v blocích 99, H, A, B, C.
Rozvod kabelové televize včetně informačního kanálu a internetu je velký projekt, který za období několika let bude stát 10 – 20 mil. Kč. Je to ale projekt pro budoucnost. Internet umožní našim obyvatelům,
hlavně dětem a mládeži, levnější přístup k informacím než nabízejí jiné společnosti.
V domech 99, H, A, B, C je již rozvod oživen a kabelová televize je již v provozu a nahrazuje původní
rozvody STA. Jsou připraveny různě velké nabídky programů. V nejmenší (omezené) bude ČT1,ČT2,
PRIMA, NOVA, ČT 24, ČT4 SPORT. Základní nabídka bude mimo předešlých programů obsahovat tyto
další programy HALLMARK, DISCOVERY CHANNEL, EUROSPORT, JETIX, STANICE O, TA3, ČT
24, CNN EUROPE, HUSTLER BLUE , TOP TV ČT4 SPORT. Potom bude existovat ještě rozšířená nabídka, která bude obsahovat ještě další programy. Ta je teprve v přípravách.
Cena omezené nabídky bude 69,- Kč a základní 99,-Kč. Pro počátek vysílání jsou připraveny zaváděcí
slevy. Dále se nebudou platit žádné připojovací poplatky. Součástí kabelové televize bude informační kanál, kde budou aktuální informace a zprávy z města.
Veliký význam bude mít internet, který bude připraven ve třech rychlostech. 128 kbit za 290,- Kč.,
256 kbit za 390,-Kč, 2048 kbit za 590,-Kč. Na MÚ bude i v informačním středisku pravidelně pracovnice
kabelové televize, která bud poskytovat další informace a uzavírat smlouvy. První setkání budou vždy
v pondělí, a to 18. a 25. září.
Veškeré náklady s výstavbou venkovních i vnitřních rozvodů budou hrazeny městem. Znamená to, že
nejen do bytů, ale i do rod. domků bude kabelová televize a internet přivedeny zdarma. Bude jen na obyvatelích, zda-li tuto nabídku využijí.

STAROSTA MĚSTA ZVE OBYVATELE STOCHOVA NA
SETKÁNÍ , KTERÉ SE BUDE KONAT VE FOYE
KULTURNÍHO DOMU V ČTVRTEK 14.9. 2006 OD 18,00 HOD.

Firma Amler, s.r.o.
přijme šičky – švadleny na šití
sedacích souprav.

Zajímavé výdělky
S.

K. Neumanna 353, 273 03 Stochov,
tel. 312 651 384,
mobil: 774 868 661, 774 868 663
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NOVÁ HŘIŠTĚ
HŘIŠTĚ PRO NEREGISTOVANÉ SPORTOVCE

V září minulého roku nechalo město vybudovat nákladem téměř 1,5 milionu multifunkční
hřiště u hasičské zbrojnice. Záměrem bylo
umožnit neregistrovaným mladým sportovcům,
kteří hojně používali chodníky zejména na náměstí, možnost sportovního vyžití, samozřejmě
zdarma.
Hned v říjnu bylo investováno dalších 23 tisíc
do dřevěných mantinelů za branky k plotu pro
ochranu pletiva při fotbalu.
Ještě se nesešel rok s rokem a dříve než začala
sezóna, v dubnu 2006, bylo shledáno, že je poničené pletivo na více jak čtvrtině plochy, silně
poškozené obruče basketbalových košů a utrhané síťky na nich, zničené zamykání vrátek
a mantinely za brankami si přišly také na své.
Zničené věci byly opraveny – basketbalové

koše zhotoveny nové, zesílené, nasazeny nové síťky na
koše, zavírání i mantinely opraveny. A protože nic není
zadarmo vyžádalo si to dalších 15.000 korun.
Počasí se umoudřuje, sezóna přede dveřmi a tak nic nebrání stochovské mládeži, aby hřiště co nejvíce využívala. Ale všechno je jinak.
Je 4. červenec. Pletivo oplocení opět poničeno, a to ve
značném rozsahu, vstupní branka má pletivo zcela zničené, zavírání je nefunkční, z informační tabule strhány
materiály, rozlámané odrazové desky u basketbalových
košů, opět utrhané síťky basketbalových košů, roztrhané
sítě u branek, poškrábaný nátěr branek, na zemi se válejí
zdeformované odpadkové koše. To snad ani nejsou vandalové, to někdo ničí systematicky, účelově. Nejvíce
ubližuje mládeži a finančně nám všem, paradoxně i sobě.
Co myslíte, má se to vůbec znovu opravit? Celkové náklady na vybudování a opravy již dosahují 1 538 000
korun. Má se to zamykat a pouštět tam snad za odměnu? Kdo to bude dělat? Nebo tam snad nasít marihuanu? Ale ne, lepší budou brambory, ty rostou v zemi, tak by to mohly přežít.
Aby toho nebylo málo, velké péči vandalů - supermanů, se těší okolí restaurace U DUBU. Již popáté
vzala za své poštovní schránka, přivařená na silné železo. Také silniční zábrany u kostela, zamezující vjezd
do výkopu vedle fary, téměř denně lehají na silnici. Co tomu říká městská policie? Víme, že stav strážníků
je nedostatečný, ale toto jsou opakující se, stejné problémy za několik měsíců.
Lenka Urbanová a Jan
Houžvic
Jak tuto záležitost bude řešit město?
Vedení města ničení tohoto hřiště velice mrzí. Nejen, že bylo vybudováno za více jak jeden a půl mil.
Kč, ale hlavně proto, že jsme naší mládeži a dětem mohli nabídnout prostor ke sportování a vyžití, který
nemá leckteré město. Již delší dobu jsem vydal příkaz městské policii, aby nepravidelně, ale důsledně
tento prostor sledovala .
(Vyjádření starosty města Ing. Jindřicha Sybery)

N A ŠE M Ě STO STO CH O V
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SPECIÁLNÍ ŠKOLA SLUNCE

Lívie Klausová zahájila školní rok ve Speciální škole SLUNCE
Mimořádný den prožily děti Speciální
školy Slunce. Patnáctileté výročí a nový
školní rok přijela zahájit manželka prezidenta republiky, paní Lívie Klausová. Květinami ji přivítala ředitelka školy paní
PhDr. Blanka Dvořáková a starosta města
Ing. Jindřich Sybera. Po vzájemném představení celého pedagogického sboru a rodičů všech žáků se paní prezidentová věnovala dětem. „Holčičky a kluci. Takhle
bych vás asi pozdravila kdybyste nebyli ve škole. Jmenuji se Lívie Klausová.
Já vás teď poprosím, abyste mi řekli
jak se jmenujete. Roman už mi to třeba
řekl, ale nevím jak se jmenuje dál…“
Nebyla zapomenuta žádná třída. Každý
žák se představil jménem a za odměnu
dostal památníček se svým jménem a osobním věnováním první dámy. „Já jsem vám připravila
takovou malou knížtičku, něco na památku, a proto se to jmenuje památník. Víte co se dělá
s takovým památníkem? Jsou tam samé prázdné listy. Nějaký kamarád nebo kamarádka
nebo maminka, babička, ale třeba i paní učitelka vám tam nakreslí nějaký obrázek. Tomáš
je první, tak Tomášku, ať se ti ve škole líbí a ať se ti vše podaří. Teď se vás ale musím zeptat. Na co se nejvíce těšíte? Na který předmět? Kreslení? Tělocvik? A co Roman? Asi na
všechno trošku. Matematiku? No to jsi dobrý. Ty máš doma počítač? A umíš ho pustit?
Tak to jsi lepší než já.“ Každý se také musel pochlubit se svými zájmy a koníčky. Ti stydlivější
hledali záchranu ve vedlejších místnostech nebo v náručích svých maminek. Ale protože atmosféra byla opravdu srdečná, každý se rád do kolektivu vrátil dobrovolně a neušel tak zasloužené
pozornosti vzácné návštěvy.
Děti se také pochlubily se svojí kapelou, která v závěru setkání
doprovázela módní přehlídku.
Zde děti předvedly své modely,
které možná prozrazovaly jejich
představy a přání.
Na otázku, proč si paní Klausová vybrala stochovskou školu
odpověděla: „Důvodů je více.
Jde o menší zařízení, je blízko
u Lán a navíc slaví patnáct let
své existence. Všem zdejším
pedagogickým pracovníkům
patří můj veliký obdiv. Sama
velice ráda vzpomínám na první školní léta. Ve škole se mi
moc líbilo, už na začátku jsem
měla skvělou učitelku."
Setkání skončilo přáním úspěšného školního roku 2006-2007 jak pro děti, tak pro učitele.
K tomu se ráda připojuje i redakce našeho časopisu.
Jan Houžvic

N A ŠE M Ě STO STO CH O V
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2006

Ve dnech 12. – 15. října 2006 se uskuteční již 8. ročník divadelního festivalu „Stochovská Thálie 2006“.
A protože vstupuje již do VIII. ročníku požádali jsme o rozhovor jednoho z hlavních organizátorů, Luboše
Fleischmanna.
Asi nemůžeme začít rozhovor jinak než od počátečního nápadu uspořádat divadelní festival.
Ano, to bylo v roce 1999. V té době jsme již s naším stochovským divadlem objížděli řadu přehlídek a říkali si, proč neuspořádat festival doma. Tehdy byla i příznivá situace – podpora starosty J.Sybery a radních, a také profesionální zázemí v Domě kultury – personální i technické. Proto jsme se s Tomášem Barochem, vedoucím DK, rozhodli „jít do toho“.
Od založení festivalu uběhlo již sedm let. Jak jste spokojeni s minulými ročníky Thálie?
Moc. Opravdu se zdařilo založit tradici. Stochovská Thálie má výborný zvuk u široké i odborné veřejnosti, patří mezi žádané akce ve
Středočeském kraji. Dokladem toho je každoroční podpora hejtmana
Petra Bendla – finanční i formou osobní záštity nad akcí, za kterou mu
patří velký dík. My samozřejmě s Tomášem Barochem festival nepořádáme primárně pro vlastní uspokojení, ale pro oživení kulturního
vyžití ve Stochově. A to se myslím podařilo. To je především patrné
každoročním nárůstem diváků na jednotlivá představení.
V posledních letech jste vsadili na komediální žánr. Je to záměr?
Ano. První tři ročníky Thálie jsme vybírali soubory tak, aby žánrově
byl festival pestrý. Ale protože návštěvnost na jednotlivá představení
byla velmi kolísavá a nebyla podle našich představ, museli jsme se
rozhodnout pro dramaturgickou změnu. Naším prvotním zájmem je
především spokojenost diváků a podle toho jsme jednali. A tak vznikl
současný model festivalu. Je postaven především na inscenacích humorných a také na nedělním závěrečném bonbónku. Tím je vždy kvalitní profesionální divadelní představení. A kdo vzpomíná na Charleyovu tetu Divadla ABC, jistě dá mým slovům za pravdu.
Přejděme k letošnímu ročníku, co nás čeká?
Mnoho a mnoho zajímavého. Letošní čtvrteční úvod obstará populární V.A.D. Kladno s úplně novou inscenací „Tajemný VAD
v Karpatech“. V pátek nás přijede potěšit DS Tyl Rakovník
s dramatizací Jirotkova „Saturnina“. Tuto inscenaci shlédl také Jiráskův Hronov. V sobotu odpoledne Divadlo LUNA Stochov předvede
krátkou pohádku pro dospělé „Bylo – nebylo“ a NoStraDivadlo
z Nového Strašecí přiveze jedinou vážnější produkci přehlídky, hru
„Nangijala, země na opačné straně oblohy“.
Každý rok se těšíme na tradičního účastníka Stochovské Thálie,
Dividýlko Slaný, které se představí v sobotu večer osobitým zpracováním Gogolova „Revizora“.
Nebude samozřejmě chybět nedělní dopolední pohádka
(titul je právě v těchto dnech v jednání) a třešničkou na
dortu bude večerní nedělní představení Divadla ABC Praha – „Příliš počestná žena“ se Sabinou Laurinovou
v hlavní roli a plejádou dalších známých herců. Tak to je
ve zkratce vše a jsem přesvědčený, že se máme všichni na
co těšit! Systém vstupného zůstává stejný jako v letech
minulých – permanentní vstupné na všechna představení,
včetně Divadla ABC za 160 Kč, samostatně jednotlivé
vstupné za 60 Kč, kromě ABC, to je samostatně za 220
Kč. Předprodej začne na tradičních místech během měsíce
září.
A nějaká novinka nebude?
Samozřejmě. Rozhodli jsme se od letošního ročníku
udělovat každoročně Cenu Stochovské Thálie za mimořádný přínos (nejen) amatérskému divadlu. Ocenění bude
předáno v neděli před závěrečným představením Divadla
ABC, A kdo ho obdrží? To je to překvapení pro Vás. Navštivte Stochovskou Thálii 2006, nebudete litovat.
Děkuji za rozhovor. Ptal se Jan Houžvic.

TV SERVIS FIRMA NÝVLT
NABÍZÍ
DÍLENSKÉ OPRAVY BAREVNÝCH
TELEVIZORŮ VŠECH ZNAČEK
ZÁRUČNÍ OPRAVY VYBRANÝCH
ZNAČEK
PRODEJ TELEVIZORŮ OVP

NOVÁ SLUŽBA:
PRODEJ PŘEVODNÍKU PRO 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
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KAMARÁDI
Strašidelné léto 2006

Kamarádi letos opět strávili čtrnáct letních dní na Peruci. Letos šlo o hodně, naše léto mělo totiž titulek strašidelné, a tak se vedoucí proměnili na Addamsovu rodinu, obývající strašidelný zámek a děti zase na roztodivná strašidla a čarodějky, prostě strašidelné hosty.
Atmosféra byla jak jinak než ponurá, jen počasí nám – naštěstí – atmosféru
pokazilo a bylo teplo, až jsme si chvílemi přáli, aby se trošku pokazilo.
Stihli jsme všechno, co je tradiční součástí našeho programu: výlet do Libochovic (letos za hezkého počasí s jednou cestou po svých) s návštěvou Házmburku, dvakrát veselý den v lounském aquaparku, bobříka odvahy, koupání a spoustu her. Našlo se i pár nových aktivit jako například vodní bitva,
která trvala jen několik minut, během kterých se doslova každý člen tábora
promočil až na… však vy víteJ.
A co vlastně v letošním programu šlo? Děti v rolích vysvoboditelů přijeli
pomoci rozluštit Addamsově rodině tajemství, které nám posléze umožnilo
zlomit kletbu strašidelného zámku a vrátit se v pořádku domů . K tomu nám
pomáhaly lektvary strýčka Festera, které nám každé ráno vracely lidskou
podobu a vlastnosti, o které jsme přišli vstupem do sídla Addamsových
a navrátila se nám až po rozluštění tajemství. Jako každý rok i letos byl pro
děti připraven program plný her i různých úkolů, zbyl čas i na koupání, žertíky mimo program a letos dokonce i vymodlenou minidiskotéku.
Jak já, tak i ostatní vedoucí jsme moc rádi, že se dětem na táboře líbí a dávají to najevo už jenom tím, že se s námi každý rok převlékají do nových
a nových kostýmů, vyráží s námi strávit cenných 14 dní letních prázdnin
a ještě se u toho dobře baví ( nebo to alespoň výborně předstírajíJ). Myslím, že velký dík patří i oněm trpělivým bytostem, které se ale občas mění
v přerostlé děti a pomáhají dětem realizovat ty nejšílenější nápady. A tak děkuji Pétě Štěpánkové, za to, že na sebe vzala zodpovědnost za nás za všechny a pomohla nám opět strávit tábor pohromadě, Robertovi Filipovi, za odporné i výborné, ale vždy účinné lektvary, Nikče Zaspalové za péči o zdraví
nás všech, Máje Fuksové, Michalu Novákovi, Martině Silné a Šárce Malcové za neobyčejné kvality, které ze sebe dokázali dolovat i po těch nejnáročnějších akcích a konečně (byť ne nakonec) kuchařce paní Silné, která nás
zvládala nakrmit i po počátečním strachu.
Možná se opakuji, ale letošní tábor se opět vyvedl a já se těším na celoroční setkávání nejen s dětmi, ale i s vámi, třeba už v září na pohádkovém lese!
(Věra Fraitagová)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu ve Stochově a panu Ing. Jindřichu Syberovi za přání a dárek
k mým 80. narozeninám. Též děkuji paní Táně
Urbanové za doručení. Rovněž děkuji všem
blízkým a známým, kteří mně upřímně blahopřáli. To mě moc potěšilo.
Vlasta Mádlová, DPS Komenského 211
Děkuji panu starostovi Ing. Syberovi za blahopřání k mým narozeninám.
Zdena Zadová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
NAŠE MĚSTO STOCHOV
Číslo 8/2006 bylo vydáno ve Stochově
dne 6.9. 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.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ, CHOVATELSKÉ
A RYBÁŘSKÉ POTŘEBY
Otevírací doba:

po - pá 8,00 - 12,00 hod.
13,00 - 17,00 hod.
so 8,00 - 11,00 hod.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
/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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

STOCHOV - NÁM. U DUBU 36
(VEDLE KOSTELA)
velký výběr zeminy
květináče, podmisky, truhlíky
zahradní nářadí,
postřiky, hnojiva
krmivo pro psy, kočky
a ostatní domácí zvířata
akvarijní ryby
bazénová chemie
hřbitovní svíčky
jed na krysy a pastičky
zavařovací sklenice
dřevěné uhlí
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Základní umělecká škola Stochov
na začátku nového školního roku.
Přátelé a příznivci naší školy o nás vědí, protože se pravidelně setkáváme při různých příležitostech jak v prostorách školy, tak
v kulturním zařízení města Stochov. Jsou to
především malí muzikanti, které
máte možnost slyšet na koncertech
naší školy i jiných vystoupeních.
Stále častěji můžete slyšet půvabný
projev našeho pěveckého sboru Rosička. Práce žáků výtvarného oboru
můžete vidět při našich koncertech případně ve výstavní síni. To, co nikdo nevidí
a kdo to nevyzkoušel, možná ani nedokáže ocenit,
je celoroční práce dětí. Za jakoukoli prezentací je skryta pečlivá příprava malého hudebníka či malíře, který
každý týden pod vedením kvalifikovaného pedagoga a samozřejmě
díky vlastní domácí přípravě je schopen takovou zkoušku, jakou je
veřejné vystoupení, podstoupit.
Je jich v současné době 150. Těch, kteří jsou ochotni věnovat svůj
volný čas takovýmto činnostem. Od samého začátku v sobě pěstují
návyky na pravidelnou činnost jejímž výsledkem je dovednost
a schopnost uměleckého projevu. To všechno rozvíjí estetiku malého
človíčka úplně jinak než pouhá konzumace prostřednictvím dálkového ovladače. I to si uvědomují rodiče těchto dětí, protože jsou ochotni za vzdělání svého dítěte platit.
Mohlo by nás být i více. Zatím jsem hovořil pouze o muzikantech
a malířích. V základních uměleckých školách mají možnost pracovat
děti i v dalších uměleckých oborech.
Stochov má svoji tradici v divadelnictví. Proč nenabídnout dětem
výchovu v literárně dramatickém oboru? A kolik děvčat by svoje
schopnosti mohlo realizovat v tanečním oboru základní umělecké
školy?
To všechno není jenom vize. Tak by mohla vypadat základní umělecká škola v tak dynamicky rozvíjejícím se městě, jakým je Stochov. Musí děti ze Stochova za tímto vzděláním dojíždět do Nového
Strašecí, případně do Kladna?
První krok byl již učiněn. Nástavba pavilonu, ve kterém je ZUŠ
umístněna byla projektována s tímto záměrem. Prostory v nástavbě
by mohly posloužit chybějícím uměleckým oborům a samozřejmě
nejenom jim.
Problém je v tom, že ke konečné realizaci schází finanční prostředky, možná vůle.
Všem, kteří by chtěli s námi sdílet společně zájem o perspektivu
základní umělecké školy, nabízíme naši mailovou adresu:
zus.stochov@quick cz
Václav Špáňa, ZUŠ Stochov

Firma KAPAMONT, s.r.o.,
provozovna Důl Libušín,
přijme do trvalého pracovního
poměru provozního zámečníka a svářeče.
Nástup možný ihned. Informace pan Čermák
tel: 603 432 558 nebo 312 671 233.

SLETOVÉ OHLÉDNUTÍ
Prázdniny jsou již minulostí a na
še tělocvičná jednota již může hodnotit, zda se nám podařilo splnit
náš cíl, zúčastnit se cvičení na
14.Všesokolském sletu.
Po všech akcích mohu již konstatovat, že se nám to, alespoň částečně, podařilo. Naši cvičenci vystupovali na sletu ve třech
skladbách: Ta naše písnička
česká, Chlapáci a Léto. Těmito skladbami jsme vystoupili
na župních sletech v Lounech,
Roudnici, Komárově a samozřejmě na našem sletu Župy Budečské v Kladně. Po těchto úspěšných akcích jsme ve dnech 1.-6. července s naší skupinou cvičenců vystoupili v Praze na hlavních sletových
dnech před naplněným stadionem E.Rošického na Strahově a to ve večerním i denním představení.
Hlavního dne na denním vystoupení se zúčastnil
i náš pan prezident Václav Klaus a podle jeho potlesku
při všech skladbách se mu jistě naše perfektně nacvičené skladby líbily. Před těmito akcemi byl dne 2. července uspořádán již tradiční sletový průvod Prahou, kterého se zúčastnili všichni cvičenci, kteří vystoupili na
Strahově, a kterému přihlíželo po celé trase průvodu
tisíce pražanů, ale i velké množství příznivců Sokola
z celého světa.
Byla to velkolepá přehlídka, která ukázala, že sokolstvo ve své činnosti dále žije a že ho padesátiletá
NUCENÁ odmlka nezlomila. Ukázala to i veliká účast
mládeže, dorostu a hlavně těch nejmenších, kteří budou
pokračovat v ideích zakladatelů Sokola Tyrše a ostatních zakládajících členů. Přikládám několik snímků
z těchto krásných okamžiků, které zůstávají všem
účastníkům v paměti po celý život.
Na 14. Všesokolském sletu vystoupilo na 20.000 cvičenců, z toho téměř 2.000 sokolů z Ameriky, Austrálie
a Evropy.
Kratina František - Starosta sokola
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SPORT

Setkání mladých stolních tenistů
ze Schwarzenholzu a Stochova.
Ve dnech 9. až 13.8.2006 došlo na pozvání již k druhému setkání výše
jmenovaných oddílů, a to tentokrát ve Schwarzenholzu,vycházející z velmi
dobrých přátelských vztahů. Naši výpravu oddílu Sokola Stochov Honice
doplnili ještě mladí z poslední návštěvy Saarwellingenu organizovanou naším městem a jsou stále s přáteli v písemném kontaktu.
12 mladých sportovců a čtyři starší /řidiči/ ve čtyřech automobilech byli
přivítáni ve středu kolem 17. hodiny u sportovní haly ve Schwarzenholzu.
Slavnostního večerního přivítání se zúčastnil i starosta města Saarwellingenu pan M.Phillipi, zástupce Schwarzenholzu F.J.Kelkel a další zástupci mládežnických organizací. Již z předešlých setkání jsme se mohli přesvědčit, že
program ze strany hostitelů je vždy precizně připraven, nejinak tomu bylo
i tentokrát. Samozřejmě sportovní program tvořil stolní tenis, kdy bilance
dvou mládežnických družstev na obou stranách skončila smírem a v derby
nejlepších zvítězili domácí, ale to není hlavní smysl setkání. Hrály se další
sporty, florbal, fotbal, badminton, či voleyball, a to bylo to hezké, nebylo
ani domácích ani hostí.
Připravený program nám umožnil poznat i život lidí v této spolkové zemi.
Výstup na vrchol hlušinového, vytěženého odpadu nám umožnil výhled do
širokého okolí, kde jsme mohli vidět velké hutě a zbývající uhelné doly, které tvoří stále ještě významnou část zdejšího průmyslu, či na klikatící se řeku
Saaru, která svou splavností je využívána k dopravě, či turistice, kde oba její
břehy lemují stezky pro cyklisty. Ve večerních hodinách jsme pak navštívili
vydavatelství a tiskárnu místních zemských novin. Filmem nám byla přiblížena práce redaktorů a sami jsme byli kolem desáté hodiny večer svědky
tisku a asi i první čtenáři vycházejícího deníku. Smekáme před dokonalou
souhrou těchto lidí.
Druhý den bylo na programu setkání v Sárském parlamentu s poslankyní
pro zdejší oblast. Parlamentní prázdniny sice zakryly zasedací místnost igelitem a byly prováděny různé úpravy, nicméně zajímavé vyprávění nám přiblížilo život v této sněmovně. Poměrně překvapivou odpovědí na věk poslanců bylo konstatování, že nejmladší poslankyni je dvacet let. Pozvánkou
na oběd jsme pak nepatrně zatížili i zemský rozpočet. Odpoledne jsme bohužel za deštivého počasí zhlédli staré město s možností nákupu.
Třetí den ráno jsme navštívili velké a krásné museum porcelánu
v Metlachu, odkud jsme se vydali na pro některé již známou vyhlídku nad

řekou Saarou, odtud jsme
sjeli opět k jejímu toku
a po jejím proudu jsme
projížděli vinicemi
k
starobylému
městu Saarburg.
Zřícenina
na
skále a městské
vodopády jsou zdejší
kulturní památkou, které jsme i my mohli
poznat. Odtud jsme
se pak vydali do
hraničního města
Remich / Lucembursko /, kde jsme měli možnost nákupu. Nedaleko
se pak nachází město Schengen, kde byla v roce
1985 podepsána dohoda o postupném odstraňování hranic a celních kontrol mezi zeměmi evropského členství, která o několik let později
vstoupila v platnost. Památný dům, kde se tato
myšlenka objevila a samotné místo podpisu na
lodi a řece Moselle bylo naší poslední zastávkou
dne.
Poslední noc před odjezdem bývá vždy nejdelší a po ní chvíle rozloučení nejtěžší. Objeví – li
se na tvářích slzy, tak to není slabost, ale důkaz
toho, že je vše v pořádku.
Za to, že tomu tak bylo, patří poděkování našim hostitelům ze Schwarzenholzu, ale i naší
partě, za reprezentaci našeho města, ale hlavně
nás samotných. Poděkování patří i představitelům obou partnerských měst Saarwellingenu
a Stochova za podporu těchto setkání. Za dva
roky se budeme těšit opět na setkání, tentokrát
u nás ve Stochově.
Oddíl stolního tenisu Sokol Stochov Honice

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

Péče o ruce
STŘEDNÍ ODBORNÉ

M. Buřičová

UČILIŠTĚ J. Šípka 187

Manikúra - Francouzská manikúra
P– shine– japonská přírodní manikúra
Nehtová modeláž
-gelové nehty
Nail art-zdobení
nehtů, masáže rukou

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
LINKA 129 - KOSMETIKA,
LINKA 132 - KADEŘNICTVÍ

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

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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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

INDIVIDUÁLNÍ
VÝUKA

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)

NĚMČINY - ANGLIČTINY
PŘEKLADY - TLUMOČENÍ

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

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

PROGRAM KULTURNÍCH POŘADŮ ZÁŘÍ 2006

Čtvrtek 7.9. DIVADLO JÁRY CIMRMANA
Tentokrát zhlédneme kus VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ
KNIHY.
Velký sál DK
od 19,00 hod.
vstupné 220 a 250,Sobota 9.9. Kamarádi Stochov zvou všechny děti i rodiče na akci
POHÁDKOVÝ LES. Info: www.kamaradistochov.cz
Sobota 16.9. Dětská DISKOTÉKA – poprázdninové setkání
ve vaší diskotéce Stochov. Přijďte načerpat síly do nového školního
roku !!!
Foyer DK
od 17,00 hod.
vstupné 30,Čtvrtek 28.9. Sváteční koncert ke Dni české státnosti – doprovázeno mluveným slovem s připomenutím svatováclavských
tradic.
Velký sál DK
od 18,00 hod.
bez vstupného

Sobota 30.9. SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ – městské slavnosti – Mírové nám. 10,00 – trhy, historický šerm, koncert
sk. Taxmeni, ukázky historických bojových vozidel, autoveteránů,
výstava prací dětí Soukromé speciální školy Stochov, výstava ručních prací. Od 20,00 – foyer DK Stochov – Posvícenská tancovačka
se skupinou V pantoflích. Ve 22,00 – Mírové nám. ohňostroj. Po
celý den občerstvení, opékané klobásy, medovina. Výtoč piva –
prvních 100 piv zdarma! Sobota a neděle na sportovním areálu Stochov – atrakce, stánky. Další doprovodné akce na plakátech.

PROGRAM KINA KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
STOCHOV NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2006
Pondělí 4.září

*MISSION IMPOSSIBLE III.*

Připravujeme:
6.10. Vlasta Redl, Slávek Janoušek, Samson Lenk –
Koncert – Velký sál v 19,00

12.10. – 15.10. Stochovská Thálie 2006 – 8. ročník přehlídky nejen amatérského divadla – V.A.D.
Kladno, Dividýlko Slaný, Divadlo Luna Stochov, DS
Tyl Rakovník. Nedělní představení pro děti zdarma!
Závěr přehlídky patří profesionálům – Neděle 19,00
Divadlo ABC Praha – Příliš počestná žena se Sabinou Laurinovou v hlavní roli.
POZOR! 22.11. 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.
Info o kulturních akcích města Stochov též na:
www.stochov,cz; www.acein.cz;
www.tyrš.cz; www.divadla.cz;
kulturní měsíčník Kamelot Kladno.

Pátek 22.září *Z A P L O T E M*
Premiéra animované filmové komedie USA je dobrodružným příběhem želvího samečka a jeho kamarádů.
Vstupné: 60 Kč * 83 minut * Česky mluveno * Mládeži
přístupno

Pondělí 25.září

Premiéra širokoúhlého akčního thrilleru USA a SRN je volným po*RYCHLE A ZBĚSILE : TOKIJSKÁ JÍZDA*
kračováním úspěšné série s Tomem Cruisem v hlavní roli.
Premiéra širokoúhlého akčního filmu USA je volným
Vstupné: 66 Kč * 126 minut * České titulky * Mládeži přístupno
pokračováním dvou úspěšných dílů. V rychlosti je kráPátek 8.září *S C A R Y M O V I E 4*
sa!
Premiéra americké filmové komedie je již čtvrtým pokračováním Vstupné: 66 Kč * 104 minut * České titulky * Mládeži
divácky úspěšné série, tentokráte jak najít lásku a zachránit celý přístupno
svět.
Vstupné: 66 Kč * 83 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Pondělí 11.září *X – MEN : POSLEDNÍ VZDOR*

Připravujeme na říjen 2006 :

Premiéra amerického širokoúhlého akčního sci-fi thrilleru je závě- *A U T A* *PIRÁTI Z KARIBIKU**POSEIDON*
*PRVNÍ PO BOHU* *KRÁSKA V NESNÁZÍCH*
rečnou kapitolou divácky úspěšné filmové trilogie.
*BESTIE KARLA**TRISTAN A ISOLDA*
Vstupné: 64 Kč * 104 minut * České titulky * Mládeži přístupno
Středa 13.září *P R O D U C E N T I*
Premiéra americké širokoúhlé muzikálové komedie je šílenou příHrajeme v uvedené dny v 18,30 hodin.
ručkou pro začínající producenty.
Vstupné: 66 Kč * 138 minut * České titulky * Mládeži přístupno

Program našeho kina též na:
www.stochov.cz
Širokoúhlý dobrodružný film Velké Británie a USA je již čtvrtým ponebo www.acein.cz
kračováním slavného příběhu ze Školy čar a kouzel v Bradavicích.
nebo www.kina365dni.cz
Vstupné: 52 Kč * 157 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno
nebo www.kamelot.cz
Úterý 19.září *D I V O Č I N A*
nebo www.tyrs.cz
Premiéra animované pohádky USA z produkce Walta Disneye je
Neděle 17.září *HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR*

příběhem zvířátek z newyorské zoologické zahrady.
Vstupné: 66 Kč * 94 minut * Česky mluveno * Mládeži přístupno

