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KAMARÁDI

V sobotu 8. září 2012
Start je od 9:00 do cca 11:00 hod.
od kina na Mírovém náměstí ve Stochově
Na děti opět čekají pohádkové postavy, hry, soutěže,
bude připraveno občerstvení, malování na obličej.
Prostě den plný zábavy.

Co nového v Kamarádech
Kamarádi ani v létě nezahálejí. Mnozí jste si jistě všimli, že i letos odjely děti na letní tábor. Již třetím rokem spolupracujeme se Sdružením pro letní táborovou činnost Buštěhrad. V době, kdy píšu tento článek, jsou děti právě na táboře. Ten se nachází u říčky Střela v západních Čechách. Podle zpráv, které můžeme sledovat na stránkách tábora, www.ltstrela.cz, se děti dobře
baví. Pro celotáborovou hru bylo vybráno téma „Filmovou stopou“. Více o táboře se pokusíme přinést v příštím čísle.
Ani na Stochově však nezahálíme. Klubovna prochází celkovou rekonstrukcí a generálním úklidem. V září přivítá děti
ve zbrusu novém kabátu. Vlastně naše mrňátka už v srpnu, protože provoz klubovny byl přerušen jen na nezbytně nutnou dobu,
aby i v létě mohla fungovat předškolička a rodičovské centrum Vendelín. A rekonstrukcí procházejí Kamarádi i ve virtuálním
světě :-o). Lucka se pustila do nových webových stránek. Již brzy budou v provozu, takže informace naleznete v novém
kabátku na staré adrese www.kamaradistochov.cz. A nebo si nás můžete najít na facebooku.
Kromě toho, že se připravujeme na nový školní rok, je v plném proudu i příprava na Pohádkový les. Na ten, ostatně jako
každý rok, hledáme dobrovolníky. Takže jestli si rádi hrajete a máte smysl pro humor, dejte nám o sobě vědět. Pro ty, co to
ještě náhodou nevědí, je Pohádkový les celodenní akce pro děti i dospělé. Jedná se o dobrodružnou stezku v okolí Stochova, na
které poutnící potkávají pohádkové bytosti. U těchto pohádkových bytostí musí plnit různé úkoly, za které jsou poté odměněni.
Na Pohádkový les jezdí rodiny z blízkého i vzdáleného okolí. V případě špatného počasí máme připravený náhradní program.
Takže pokud máte chuť a zájem, ozvěte se nám na kamaradi.stochov@seznam.cz, nebo přes facebook, s radostí vás přivítáme.

Bc. Sylva Filipová

Uvnitř tohoto vydání:
Mládežnická výměna
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Tak jako každý rok, i letos, se uskutečnilo
setkání mladých lidí z partnerských měst:
Stochov,
Bourbon
–
Lancy (Francie)
a Saarwellingen (Německo).
Mezinárodní výměna se konala tentokrát
v našem městě, v termínu od 18. 7. – 22. 7.
2012. Od našich německých sousedů přijelo
9 zástupců (z toho vždy 2 vedoucí), francouzskou stranu zastupovalo pouze 8 účastníků, neboť jeden onemocněl. Věková hranice těchto
mladých lidí se pohybovala v rozmezí 16 až 20
let.
Ve středu, po 16.00 hodině, dorazila očekávaná 17 členná skupina na Stochov. Po vřelém
uvítání byli všichni ubytováni v pěkném prostředí internátu Střední školy služeb a řemesel.
Celý program mládežnické výměny byl odstartován
příjemným posezením a večeří ve sportovním areálu
města. Slavnostní večeře se zúčastnili nejen zástupci
města, ale i zástupci naší mládeže. Po uvítací večeři
obdržel každý zúčastněný malý dárek s programem,
který byl opravdu zajímavý a rozmanitý.
Ve čtvrtek dopoledne byla naplánována návštěva
Agrodružstva Kačice, odpoledne výlet do skláren
v Nižboru, večer společné sportovní klání v Sokolovně
Stochov. Nutno podotknout, že při společném sportovním klání jako badminton a stolní tenis, spadla zcela
mezi mladými lidmi počáteční jazyková zábrana a začala opravdová ,,družba“.
Třetí den, v pátek, čekal mládežníky celodenní výlet
do naší, matičky stověžaté“, Prahy. Co bylo cílem?
Samozřejmě Pražský hrad a zoologická zahrada. Po tak
namáhavém dni, plném zážitků, by si někdo mohl mys-

let, že četná mezinárodní skupina bude unavena, ale jelikož mladí lidé
nejsou téměř nikdy unaveni, večer čekalo na účastníky společné grilování v prostorách místní sokolovny.
A jaká byla sobota? Dopoledne výlet na Kladno, prohlídka města,
odpočinek, nákupy, odpoledne dobře strávený čas v Aquaparku
Kladno. Jelikož čas neubíhá, ale pádí, byl tady poslední společný večer,
a to sice diskotéka ve foyer Domu kultury Stochov. Nutno podotknout,
že pokud někdo trpěl na počátku jazykovou bariérou a hovořil špatně
jak německy, anglicky, tak i francouzsky, národy vždy spojí tanec.
Neděle, odjezd domů. Loučení je vždy těžká věc, a to nejen s rodinou, ale i s přáteli. Po snídani, kolem desáté hodiny, se zakončila naše
mezinárodní výměna. Byl tu odjezd domů a poslední rozloučení. Naši
přátelé se odebrali na dalekou cestu, zpět do Saarwellingenu
a Bourbon - Lancy.
Co říci závěrem? Příště se mladí lidé setkají v Německu,
v Saarwellingenu. Myslím si, že mezinárodní výměna byla zdařilá.
Dřívější přátelství bylo upevněno a nová přátelství navázána.
Tím, že spolu mladí lidé strávili společný čas, poznávali tak zvyky jiných národů, jejich život a procvičili se i v cizích jazycích. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem, nejen mladým, zúčastněným
stochovákům, kteří se do této mládežnické výměny zapojili.
Místostarostka, Mgr. M. Becherová
(Foto: K. Junová, D. Lišková)
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Usnesení z 12. řádného zasedání Zastupitelstva města ve Stochově ze dne 9. května 2012
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí:
* informace týkající se možného bezúplatného převodu čp. 500 a čp. 501 do majetku města Stochov.

Zastupitelstvo města po projednání konstatuje:
* že na startovací byt 2+1, Stochov, J. Šípka 189/5 se nepřihlásil žádný zájemce;
* že bylo v rámci akce pro stochováky, výběrové řízení – přidělení 10 volných bytů bez „nájemného dopředu“.

* Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
* uzavření dohody o finančním vypořádání a vzájemném narovnání mezi městem Stochov na straně jedné a Tenisovým klubem Stochov na
straně druhé, jejímž předmětem je finanční vypořádání města Stochov vůči TK Stochov, za zhodnocení tenisového areálu ve Stochově.
Částka finančního vypořádání bude činit 496.200 Kč;
* příjem dotace od Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství v roce 2012 na investiční akci „Revitalizace návsi Stochov – Čelechovice I. etapa, v částce 2 mil. Kč;
* příjem dotace od Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek v roce 2012 na akci „Svatováclavské posvícení 2012“, v částce
100 tis. Kč;
* v rámci akce pro stochováky, výběrové řízení – přidělení 10 volných bytů bez „nájemného dopředu“:
přidělení bytu č. 1 – byt 2+1, Stochov, J. Šípka 191/15 panu Robertu Pokornému, Stochov;
přidělení bytu č. 4 – byt 2+1, Stochov, ul. 9. května 200/ 13 slečně Kláře Konopkové, Stochov;
přidělení bytu č. 6 – byt 2+1, Stochov, Mírové náměstí 259/32 paní Aleně Brejníkové, Čelechovice;
přidělení bytu č. 7 – byt 2+ 1, Stochov, ul. Dukelská 314/32 slečně Lucii Böhmové, Stochov;
přidělení bytu č. 8 – byt 2+1, Stochov, ul. Dukelská 335/3 slečně Arance Chlivényiové, Stochov;
přidělení bytu č. 9 – byt 2+1, Stochov, ul. Hornická 340/19 panu Tomáši Velcovi, Stochov;
přidělení bytu č. 10 – byt 2+1, Stochov, ul. U stadionu 346/24 panu Tomáši Velcovi, Stochov.
(Na byt č. 2 – byt 2+1, Stochov, Sokolovská 205/8, byt č. 3 – 2+1, Stochov, Sokolovská 205/11 a na byt č. 5 – 3+1, Stochov, Hornická
237/27 se nepřihlásil žádný zájemce.)

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje:
* vyhlášení startovacího bytu dle schválených pravidel do příštího zasedání Zastupitelstva města.
* pronájem nemovitosti p.p.č. 799/7, o celkové výměře 10 m2, k.ú. Stochov, za cenu 5,- Kč/m2/rok, od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2013, žádnému
ze zájemců;
* pronájem nemovitosti p.p.č. 799/8, o celkové výměře 5 m2, k.ú. Stochov, za cenu 5,- Kč/m2/rok od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2013, žádnému
ze zájemců.

Nejdůležitější body ze zasedání Rady města od 16. dubna do 11. června 2012
Rada města po projednání odsouhlasila:
* program 12. zasedání Zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 9. května 2012 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Stochov;
* smlouvu na psí útulek se společností „Azyl Naděje“, Hospic pro
opuštěné a problémové psy, o. s., Slepá ul., Pchery;
* návrh na vypracování studie posouzení stavu stromů v městské části
Čelechovice, od společnosti Živa, Ing. Aleš Novák, Hlavní ul., Malé
Kyšice, na vypracování cenové nabídky;
* cenovou nabídku společnosti ARIPROS, s.r.o. Kladno, na práce
projekční a inženýrské na investiční akce Sociální zařízení ZŠ Stochov, Třešňovka Cyklostezka, 1. MŠ Stochov, 2. MŠ Stochov, Parkoviště ul. Švermova a Autobusové zastávky U Křížku v celkové částce
118.800,- Kč bez DPH;
* vrácení částky ve výši 44.100,- Kč poskytnuté podpory z programu
Zelená úsporám na bl. 13, s vrácením částky ve výši 44.100,- Kč poskytnuté podpory z programu Zelená úsporám na bl. 15, s vrácením
částky ve výši 45.150,- Kč poskytnuté podpory z programu Zelená
úsporám na bl. 20 a s vrácením částky ve výši 39.900,- Kč poskytnuté
podpory z programu Zelená úsporám na bl. 21. Vrácené finanční prostředky jsou rozdílem mezi chybně vyplacenou dotací ze strany SFŽP
a výši dotací, na kterou mělo Město Stochov nárok;
* vyhlášení třetího kola mimořádné akce pro stochováky, přidělení 10 volných bytů bez tzv. nájemného dopředu, za stejných pravidel, které
budou losovány na zasedání Zastupitelstva města, dne 18. června 2012;
* dodávku a osazení herních prvků – Honické náměstí, od společnosti TR ANTOŠ, s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov, za částku 64.798,- Kč
bez DPH;
* finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč z fondu starostky města, Občanskému sdružení KAMARÁDI Stochov, na pořádání Dne dětí, který
se bude konat dne 1. 6. 2012, ve spolupráci s městem Stochov a vyplacení finanční zálohy z rozpočtu města, kapitoly příspěvky na sport a
kulturu ve výši 9.000,- Kč, na úhradu doplatku spotřebované energie;
* celkové náklady na renovaci „Kříže s Kristem – Stochov Honice“, v částce 45.735,- Kč bez DPH a celkové náklady na renovaci „Pomníku
I. světové války Stochov Honice“, v částce 19.344,- Kč bez DPH od společnosti Štukatérské sdružení ATIKA Kladno;
* cenovou nabídku společnosti ARIPROS, s.r.o. Kladno, na práce projekční a inženýrské na investiční akce Sociální zařízení ZŠ Stochov,
Třešňovka Cyklostezka, 1. MŠ Stochov, 2. MŠ Stochov, Parkoviště ul. Švermova a Autobusové zastávky U Křížku v celkové částce
118.800,- Kč bez DPH;
* soupis finančních prostředků vícenákladů ve výši 232.098,- Kč a méněprací ve výši 101.081,- Kč, společnosti Štukatérské sdružení ATIKA Kladno. Vícenáklady vznikly z důvodu dodržování podmínek stanovených Národním památkovým ústavem ČR a zjištěním stavu jednotlivých konstrukcí po sejmutí původních nefunkčních konstrukcí;
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* provedení zahradních úprav valu u volejbalových kurtů za částku 39.900,- Kč bez DPH a zpevnění valu v ul. J. Dundra za částku 21.600,- Kč
bez DPH, společností ÚDRŽBA ZELENĚ, ÚKLID BUDOV KLADNO;
* vyhlášení třetího kola mimořádné akce pro stochováky, přidělení 10 volných bytů bez tzv. nájemného dopředu, za stejných pravidel, které
budou losovány na zasedání Zastupitelstva města, dne 18. června 2012;
* dodávku a osazení herních prvků – Honické náměstí, od společnosti TR ANTOŠ, s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov, za částku 64.798,- Kč bez
DPH;
* pravidelnou každoroční odstávku Sportovní haly Stochov, která bude uskutečněna v termínu od 16. do 29. července 2012;
* vypracování architektonické studie budovy čp. 490 ve Stochově společností Milota Kladno, spol. s r. o. za částku 30.000,- Kč bez DPH;
* cenu pronájmu beach volejbal a antukových kurtů na volejbal a nohejbal, za částku 150,- Kč za hodinu, a to ve všedních dnech
i o víkendech;
* uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 7/9/2011 mezi Městem Stochov, jako objednatelem a společností FISA, s.r.o., týkající se měsíčních
fakturací za odvedené práce;
* výsadbu květin ve Městě Stochov Technickými službami Stochov, s.r.o., za částku 14.700,- Kč vč. DPH;
* nabídku Občanského sdružení ETINCELLE, Kladno, na úklidové služby, které nebudou hrazeny z finančních prostředků Města Stochova;
* možnost získání dotace na vytvoření nového monitorovacího bodu v rámci „Městského kamerového dohlížecího systému“,
z důvodu změny podmínek pro možnost získání této dotace a pověřila paní starostku jednat o možnosti získání dotace;
* Občanskému sdružení Divadlo Luna Stochov ponechání vstupného z představení za premiéru inscenace „Ryba ve čtyřech“, která se uskutečnila dne 5. 5. 2012, ve výši 10.400,- Kč, na úhradu spojenou s náklady představení;
* realizaci oplocení opěrné zdi ve Sportovním areálu Města Stochova od společnosti KAPAMONT s.r.o. Tuchlovice, za částku 56.330,- Kč bez
DPH;
* provozní řády antukových kurtů na volejbal a nohejbal a beach volejbal;
* poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.500,- Kč z fondu starostky města pro Nohejbalový klub Stochov, na pořádání nohejbalového turnaje trojic „Memoriálu Jiřího Pongráce“, který se uskuteční dne 16. června 2012;
* provedení elektromontážních prací – podloubí bl. 46 firmou Baroch Elektroslužby za částku 33.000,- Kč bez DPH;
* celkové náklady na Úpravu pozemní komunikace – ul.
Švermova, od společnosti Klika a Dvořák, s.r.o. Kladno za
částku 20.491,- Kč bez DPH;
* celkové náklady na akci rekonstrukce střechy bl. 45 Stochov v celkové částce 3.029.936,- Kč bez DPH;
* celkové náklady na montáž silničních obrub v ul. Osvobození, Stochov, od společnosti Klika a Dvořák, s.r.o. Kladno,
za částku 73.404,- Kč bez DPH;
* vyúčtování celkových nákladů na „Elektropřípojku a veřejné osvětlení na Honické návsi“, od společnosti Klika a Dvořák, s.r.o. Kladno za částku 230.250,- Kč bez DPH;
* celkové náklady na opravu vpustí v ul. J. Šípka, P. Bezruče
a parkoviště v ul. Zborovská (bl. 18), od společnosti Klika a
Dvořák, s.r.o., Kladno, částku 31.820,- Kč bez DPH;
* provedení oplocení dětského hřiště „Třešňovka“, od společnosti KAPAMONT, s.r.o. Tuchlovice, za částku 58.550,Kč bez DPH;
* provedení vícenákladů v ul. V. Ulmana v částce
376.128,50 Kč bez DPH;
* vyhlášení záměru na odprodej vážního domku, který sousedí s objektem v ul. Osvobození čp. 1, Stochov – Honice;
* použití zbylé částky z kapitoly Školství – investiční rezerva
ve výši 380.890,- Kč na částečnou úhradu realizace rekonstrukce „Sociálního zázemí ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov“.

Rada města po projednání vybrala:
* na realizaci rekonstrukce „Sociální zázemí ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov“, společnost POHL CZ, a.s., Nádražní ul., Roztoky u Prahy za částku
5.482.828,50 Kč bez DPH s tím, že bude provedena 1. etapa rekonstrukce a to čp. 435, za částku 1.995.668,02 Kč, bez DPH;
* na realizaci „Parkoviště ulice Švermova“ a „Autobusové zastávky U křížku Stochov 2012“, společnost Klika a Dvořák, Kladno, za celkovou
částku 3,5 mil. Kč bez DPH;
* na rekonstrukci střechy čp. 30 – Muzeum, společnost Zdeněk Zemko, Tuřany, za částku 1.149.964,- Kč bez DPH;
* na realizaci akce Cyklostezka Stochov – Třešňovka 2012, společnost Klika a Dvořák, s.r.o., Kladno, za částku 3.524.431,05 Kč bez DPH.

Rada města po projednání neodsouhlasila:
* návrh Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Příbrami, kontaktní pracoviště Kladno, na úpravu úředních hodin v kanceláři detašovaného pracoviště v prostorách Městského úřadu ve Stochově;
* žádost pana Petra Sochora, nájemce prostor v objektu Sportovní haly Stochov, o snížení nájmu v letní sezoně za měsíc červenec a srpen 2012
o jednu třetinu z nájmu vzhledem k malé návštěvnosti.

Rada města po projednání doporučuje:
* Zastupitelstvu města schválit návrh sportovní a kulturní komise na výši poskytovaných příspěvků na sportovní a kulturní činnost v roce 2012
sportovním a kulturním organizacím, které působí ve městě Stochov s tím, že upravila výši navrhovaného příspěvku u organizace TJ Sokol
Stochov Honice, Divadla Luna Stochov a Šachového oddílu Stochov.
(Připravil a foto Jan Houžvic)

Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení rady města a zastupitelstva města jsou kromě úřední
desky úřadu k dispozici na webových stránkách města www.stochov.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Vážení nájemníci,
dne 23.5. 2012 byla ukončena topná sezona 2011 - 2012, kterou jsme
ve Stochově zahájili dne 1.10.2011. Z hlediska průběhu této topné sezony
se jednalo, co do průměrných teplot, o sezonu, která nebyla nijak mimořádná.
Zatěžkávací zkouškou pro topný systém byl však nepochybně únor tohoto roku.
V tomto období po dobu 20-ti dnů zůstávala průměrná denní teplota hluboko pod úrovní -10°C a během noci klesala až na arktické hodnoty. Při těchto extrémních mrazech jsme pro výrobu tepla využívali všech instalovaných zdrojů a jen díky operativní
práci obsluhy a údržby jsme situaci zvládli. Veškeré topné systémy provozované v našich klimatických podmínkách totiž kalkulují s minimální teplotou pro vytápění -18°C a při nižších teplotách už soustava nedokáže předávat teplo v požadované kvalitě.
Díky provozním zkušenostem personálu jsme dokázali prací se softwarem řídícího pultu topnou soustavu „oklamat“ a podařilo
se nám dodávat i ve ztížených podmínkách teplo v požadovaném množství a kvalitě.
Nyní, po skončení topné sezony, jsme okamžitě zahájili práce na opravách a údržbě topné soustavy a zdrojů pro výrobu tepla.
Plánovaný objem oprav je v tomto roce poněkud větší než v minulých letech, a tudíž je třeba začít s opravami a údržbou neprodleně. V této situaci nám velice pomáhá propoj obou kotelen, který umožňuje odstavit zdroje jedné z kotelen. Díky této možnosti
můžeme provádět opravy na jedné kotelně a přitom plynule vyrábět a dodávat teplo do celého města z druhé kotelny,
aniž bychom odstávkami omezovali komfort Vašeho bydlení.
Závěrem tohoto příspěvku Vám chci popřát krásné a slunečné léto, příjemné prožití prázdnin a dovolených a naší firmě
mnoho zdaru při realizaci letních oprav.
Za společnost ITES spol. s r.o. - Ladislav Foubík - vedoucí provozu Stochov

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a MÚ Stochov
Děkuji
paní
starostce
za milé dárky a blahopřání k narozeninám.
Naďa Hrabáková Ing. Stanislavě Fišerové a
Městskému úřadu ve Stochově
Manželé Isteníkovi děkují MěÚ Stochov za blahopřání a dárek za blahopřání k mým narozeninám.
Blanka Křížková
k narozeninám.
Rudolf a Růžena Isteníkovi
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a MěstDěkuji paní starostce Ing. Fišerové za blahopřání k mým naroze- skému úřadu ve Stochově za blahopřání a dárek k mému
ninám.
Jiří Fraitag životnímu jubileu.
Ida Baborová
Děkuji MěÚ Stochov, hlavně paní starostce Ing. Stanislavě FišeDovolte mně touto cestou poděkovat paní starostce
rové, za přání k mým 81. narozeninám.
L. Weiglová Ing. Stanislavě Fišerové, Městskému úřadu Stochov,
Svazu tělesně postižených a všem přátelům za blahopřáRád bych touto cestou poděkoval Městskému úřadu ve Stochově ní k mým 80. narozeninám. Děkuji.
za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Stanislav Šindela
Helena Podaná

MIROSLAV
KLAIL
Malířské,
lakýrnické
a tapetářské práce
TEL.: 604 783 511
Brandýsek, čp. 375
Stochov, čp. 319

ZUBNÍ
ORDINACE
V LÁNECH

zahájí činnost
od 1. srpna
2012. Pacienti
se mohou na ošetření
u MUDr. Oršulíka
objednat na mobilním
telefonu 774 912 925
nebo 774 913 925.

Z GALERIE
90 - LETÝCH
20. července 2012 oslavila 90. narozeniny paní Anna Koulová a 23. července 2012 oslavila 90. narozeniny
paní Květoslava Kolínková. Hodně
zdraví a životního elánu jim popřála
paní starostka Ing. Stanislava Fišerová
a za Komisi pro mládež a seniory paní
Jana Suprunová.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme
do dalších let hodně zdraví.
Redakce NMS
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REKLAMY - INZERÁTY

Od pondělí do soboty, přijďte si k nám pro dobroty.
Ať jsi pejsek nebo myška, naplníme vaše bříška.
KRMIVA A KVĚTINY STOCHOV - nám. U Dubu 36
Akce na superprémiová krmiva FITMIN, EUKANUBA,
BENTO KRONEN. Cibuloviny, hnojiva, semena, substráty
a zahradní nářadí FISKARS
OTEVÍRACÍ DOBA: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK:
9,00 hod. - 12,00 hod.
13,00 hod. - 17,00 hod.
SOBOTA: 9,00 hod. - 13,00 hod.

Tel.: 775 217 400
Co nemáme, objednáme.
Pro mazlíčka a zahradu, přijďte si k nám pro radu.

KOMPLETNÍ NABÍDKA REALITNÍCH
SLUŽEB
ZPROSTŘEDKUJEME PRODEJ,
KOUPI I PRONÁJEM NEMOVITOSTI
ZAJISTÍME KVALITNÍ PRÁVNÍ
A FINANČNÍ SERVIS
VYKUPUJEME NEMOVITOSTI
BEZÚROČNĚ VYPLÁCÍME DLUHY
A EXEKUCE

www.pujckyodadoz.cz

!!! 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

Tel.: 739 279 228 - stačí SMS

ELEKTROINSTALACE

BEKIVO
Dodáváme, montujeme





Elektrické kotle
Přímotopné panely
Elektrické přípojky
Kompletní rozvody
rodinných domků
a průmyslových hal
 Regulace ekvitermní, prostorové domácí telefony
a videotelefony
 Zabezpečovací systémy
objektů
 Revize

36 měsíců záruka
F. Bečka
312/244089
602/155815

J. Kindl
312/658202
606/823732

M.Vodička
312/651893
602/332279

fax:312244089
e-mail:bekivo@volny.cz

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
Nová služba: prodej a servis
pneu
Tel.: dílna – 312 651 207
Mobil: 602 327 946
Fax: 312 651 356
Adresa: ul. Osvobození 524
273 03 Stochov (u kostela)

sKarta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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sKARTA – nový systém výplaty sociálních dávek
Od 1. 7. 2012 odstartoval nový systém administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti, a to prostřednictvím sKARTY. Přechod na nový systém výplaty dávek bude probíhat postupně, je naplánovaný na několik měsíců.
Karta bude mít tři základní funkce: platební, identifikační a autentizační. Příjemcům dávky usnadní jejich čerpání, zjednoduší administrativu. Bude možné s ní platit v obchodech, vybrat dávky z bankomatu nebo přeposlat peníze na soukromý účet.
Karta bude sloužit i jako průkaz osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) se stejnými výhodami jako doposud.
Základní informace o sKartě:
• sKartu bude vydávat Úřad práce ČR.
• Informaci o tom, že si sKartu může vyzvednout, zašle klientovi Úřad práce ČR dopisem, zároveň zašle Česká spořitelna
klientovi PIN
• Dostane ji každý, kdo bere některou ze sociálních dávek (kromě důchodů a nemocenského).
• Klient ji bude předkládat při každé návštěvě Úřadu práce ČR.
• Vydání karty i vedení účtu je zdarma.
• Ke každé sociální dávce je možný jeden výběr z bankomatu ČS zdarma nebo jeden bezhotovostní převod zdarma.
• Platba sKartou v obchodě a možnost zjistit zůstatek účtu v bankomatu ČS budou také zdarma.
• Fungovat bude jako normální platební karta, ale platit s ní budou muset povinně jen lidé, u nichž je podezření na zneužívání sociálních dávek.
• S sKartou nebude možné platit v baru nebo herně (neumožní to jejich terminály, které nebudou autorizované ministerstvem práce).
Na sKartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení držitele, identifikační číslo v systému ministerstva a platnost karty.
V případě speciální karty, která bude sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené, zde bude navíc fotografie držitele, stupeň
zdravotního postižení a datum narození.
Bc. Sylva Filipová - vedoucí správního odboru

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 18. června 2012 se konalo již třetí vítání občánků v tomto roce. Starostka města Ing. Stanislava Fišerová přivítala mezi
občánky Města Stochova 2 holčičky a 5 chlapečků (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Jindřicha Mejstříka, Tomáše
Kindla, Dominika Vršku, Zbyňka Křenka, Václava Růžičku a Kateřinu Rubešovou.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
J. Suprunová (foto J. Křivánek)

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
8/2012 bylo vydáno ve Stochově dne 8.8. 2012. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MKČR - E 13398.
Vydavatel: Město Stochov, J. Šípka 486, 273 03 Stochov, IČO: 234923.
Chcete se i Vy podílet na tvorbě časopisu NMS? Jste příznivcem kulturního či sportovního spolku nebo jiné organizace?
Využijte prostoru v časopisu NMS a pošlete nám své příspěvky, dotazy a připomínky. Děkujeme.
Redakční rada: Daniela Lišková tel.: 312 651 243 email:stochov@stochov.cz,
Jan Houžvic tel.: 731 060 115 e-mail: jahou@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277
e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 651 355 e-mail: kultura@stochov.cz.
Odpovědná redaktorka Bc. Daniela Lišková. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě
na e-mailové adrese kteréhokoliv redaktora nebo písemně v podatelně MěÚ.
Doporučujeme, aby jejich součástí bylo jméno autora včetně kontaktu (e-mail, nebo tel. číslo).
Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, jejichž věrohodnost nelze dohledat.
Termín uzávěrky je stanoven na 25. den každého měsíce, do prodeje se časopis dostává obvykle 10. den v měsíci.
Příspěvky doručené po uzávěrce budou zveřejněny v následujícím čísle.

NEJLEVNĚJŠÍ
NEBANKOVNÍ
PŮJČKY
A ÚVĚRY

www.
pujckyodadoz.cz
Tel.:
739 279 228 stačí SMS

