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SŠSaŘ STOCHOV

MĚSTSKÁ POLICIE

NÁVŠTĚVA MINISTRA ŠKOLSTVÍ VE SŠSaŘ STOCHOV
Nejen studenti a vyučující, ale také sám ministr školství
Josef Dobeš se svým tajemníkem Václavem Koukolíčkem,
ti všichni zavítali v první den nového školního roku na Střední
školu služeb a řemesel ve Stochově. Ministr Dobeš svou
návštěvou potvrdil, že letošní rok bude „ve znamení podpory
učebních oborů“. „Je to jedna z priorit ministerstva pro rok
2012. Věřím, že se nám podaří zvednout atraktivitu učňovských
oborů a ze strany žáků bude o ně větší zájem,“ prohlásil ministr
Dobeš na půdě stochovského učiliště. Slíbil také, že střední
školy se dočkají šablon, prostřednictvím kterých lze čerpat

prostředky z fondů Evropské unie. Ty se mohou využít
třeba na metodickou podporu pedagogů, mentory nebo na
další vzdělávání. Návštěva ministra Dobeše probíhala
v příjemné a tvůrčí atmosféře. Pan ministr si v doprovodu
ředitelky školy Mgr. Ireny Mejtské prohlédl naše střediska
praktického vyučování, kde se sešel s žáky prvních ročníků
a jejich učiteli. Zavítal do školního klubu i kuchyně
se školní jídelnou. Pan ministr nezapomněl na závěr naši
školu pochválit. Ocenil skvělé školní výsledky při nejrůznějších řemeslných soutěžích a výbornou spolupráci s partnerskými školami v zahraničí. Svou návštěvu završil
krátkou schůzkou s užším vedením naší SŠSaŘ Stochov,
při níž se diskutovalo především o problematice současného školství. Ministr Dobeš jen litoval, že nemá více času. Jinak by se
prý ve stochovské Střední škole služeb a řemesel zdržel déle. Tak snad příští rok.
Petr Štáfek

Z řádků městské policie
Za uplynulé letní měsíce, kdy letošní teploty přímo nevybízely k nadměrné spotřebě alkoholu, řešili strážníci opět několik
případů, hlavně v Hornické ulici, porušování vyhlášky města o konzumaci alkoholu a s tím i přestupky proti veřejnému
pořádku.
V Sokolovské ulici byl zadržen v pozdních nočních hodinách řidič, který opětovně bez oprávnění k řízení motorových
vozidel pokoušel svoje štěstí. Byl předán PČR Stochov, stejně tak dva řidiči motorových vozidel, s podezřením, že usedli
za volant pod vlivem alkoholu, kdy jeden z nich ještě způsobil nehodu. Dále pak řešili strážníci tři případy, které jsou vedeny
jako domácí neshody. Tyto případy ale mezi příbuznými mohou být řešeny pouze návrhově. Rvačka v Hornické ulici a následné zranění, ke kterému byli strážníci nuceni přivolat lékařskou pomoc, byl opět důsledek nadměrného požívání alkoholu.
Posílení alkoholem byli i mladíci, kteří byli zadrženi při rvačce u prodejny COOP v horní části našeho města, kteří ještě současně poškodili cizí majetek. Při řešení dalšího případu opilství v okolí Mírového náměstí, bylo třeba překonat odpor za pomoci donucovacích prostředků a oba výtečníci v součinnosti s PČR Stochov byli převezeni na CPZ. Nekonečná oslava narozenin
v ulici J. Šípka skončila jako rušení nočního klidu a tento přestupek byl postoupen k dalšímu řízení. Stochovské posvícení
je velkou tradicí. Počasí opět přispělo k tomu, že se lidé bavili a tolerance k lepší náladě lidí je i ze strany strážníků větší než
v jiných dnech. Přesto agresivita některých donutila opět použít donucovací prostředky a bude záležet na zhodnocení, zda pochybení bude hodnoceno ještě jako přestupek a nebo trestný čin výtržnictví.
Zdeněk Zaspal

Městský úřad ve Stochově ve spolupráci s MOČČK Stochov vyhlašuje ve dnech
19.10. - 20.10. 2011 od 9,00 - 12,00 *14,00 - 17,00 hod. v minigalerii Stochov, J. Šípka 486 - budova MÚ Stochov

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení - dámské, pánské, dětské; lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
Domácí potřeby: nádobí bílé, černé, skleničky - nepoškozené; peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře, deky,
obuv - veškerou, nepoškozenou. Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce, nábytek, jízdní kola, kočárky, znečištěný a vlhký textil.

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!!!

