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Nejdůležitější body:
> Z kanceláře starostky
> Volby
> Městská policie
> Z kanceláře
místostarosty

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
2016/2017
Dne 1. září 2016 v 8,00 hod. přijel do Stochova pan prezident
Miloš Zeman, aby zahájil slavnostně letošní školní rok.

Obr. 3

Po slavnostním přivítání žáčků
1. tříd a ostatních starších ročníků, se pan prezident, ředitel školy
a starostka města, odebrali do
prvních tříd, kde proběhlo přivítání těchto našich nejmenších již ve
školních lavicích i s rozdáváním
dárečků (památníčků) s podpisem
prezidenta republiky. Poté proběhla ještě beseda pedagogů ZŠ
s naším představitelem státu.
Mgr. M. Becherová, starostka
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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Vážení občané,
pomalu se blíží podzim, a tím i naše tradiční Svatováclavské posvícení, které se bude letos nésti v duchu
dvou oslav, a to: 700 let Stochova (první historická zpráva o Stochovu 1316) a 10. výročí
oficiálního partnerství s německým městem Saarwellingenem.
Krom toho bude za námi dvouleté koaliční volební období (ČSSD, Pro rozvoj Stochova, ODS),
tak si trochu zabilancujme, co se nám podařilo za rok 2015 a 2016 pro naše město vykonat.
2015 - VELKÉ AKCE
•
Zateplení BD bl.84
3 521 410 Kč
•
Výměna oken, výloh, dveří, NP 259-261, obchody
2 634 581 Kč
•
Rekonstrukce WC ZŠ - čp. 435 - jídelna
1 427 894 Kč
•
Výměna oken ZŠ - pavilon
546 700 Kč
•
Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. M. Majerové
2 726 194 Kč
•
Muzeum - sanace zdiva a ZTI
498 207 Kč
•
Kamerový bod Hornická- Sokolovská
376 153 Kč
MENŠÍ AKCE
•
Termoventily ZŠ
147 090 Kč
•
Rekonstrukce příst. chodníku- Švermova č.333-4
110 615 Kč
•
Oprava chodníku u hřbitova
102 615 Kč
•
Spojovací chodník ul. Hornická – Školní
70 993 Kč
•
Rekonstrukce příst. chodníku Hornická 329-330
57 035 Kč
•
Oprava povrchů komunikací-výtluky
88 371 Kč
•
Vodorovné a svislé dopravní značení
128 964 Kč
•
Odpadkové koše 50 ks
128 962 Kč
•
Úřední desky
65 945 Kč
•
Vitríny - politické strany, sdružení
33 880 Kč
•
Opravy laviček
18 150 Kč
2016 - VELKÉ AKCE
•
Revitalizace vnitrobloku F a G
5 591 626 Kč
•
Výměna oken, výloh, dveří NP 262 – 264, obchody
2 212 712 Kč
•
Výměna plast oken a dveří spol. prostory, bl. F a G
387 640 Kč
•
Chodník ul. J.A.K.(od M. Pujmanové - Švermova)
357 891 Kč
•
Autobusové zastávky U Křížku
281 712 Kč
•
Obslužná cesta a vstup ZTP do kina
270 891 Kč
•
Chodník z vnitrobloku F a G
135 109 Kč
•
Kamerový bod F a G
190 000 Kč
BĚŽÍCÍ AKCE
•
Dětské hřiště II. MŠ
•
Stavební úpravy NP čp. 262 - pasáž, Mír. náměstí
•
Parkoviště podél sportovní haly BD bl.102
•
Čelechovice - chodník od mostu
•
Rekonstrukce přístupového chodníku u BD bl.85
•
Výběrová řízení na – rekonstrukce WC ZUŠ - pavilon, zateplení BD bl. 83
Závěrem mého výčtu informací bych vás všechny chtěla pozvat na stochovské posvícení s bohatým programem a malou
novinkou. Město Stochov pořádá tentokrát posvícenskou zábavu, a to v sobotu 24.9. ve sportovní hale, v rámci všech
velkých oslav.
starostka, Mgr. M. Becherová
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STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL STOCHOV
Nedílnou součástí města
Stochov je Střední škola služeb
a řemesel, J. Šípka 187, Stochov.
Škola s městem aktivně spolupracuje v mnoho oblastech, a po krátké odmlce bychom se rádi připomněli s aktualizovanou nabídkou
studia a ostatních aktivit pořádaných školou.
Mezi atraktivní a vyhledávané
studijní a učební obory patří již tradičně studijní obory hotelnictví a turismus,
kosmetické služby a učební obory kuchař-číšník, operátor skladu, instalatér,
zedník a kadeřník. Vedle těchto tradičních oborů se podařilo rozšířit portfolio
učebních oborů o maturitní obor logistické a finanční služby a do vzdělávací nabídky byla zařazena i zkrácená forma studia kosmetické služby a kuchař – číšník, oboru pro maturanty a vyučené žáky. Jsou to obory, které poskytují široké
možnosti uplatnění na trhu práce v rámci regionu.
Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách pod vedením kvalifikovaných
učitelů s partnerským přístupem. V rámci odborného výcviku, laboratorních prací
a učebních praxí žáci pracují v moderně vybavených dílnách přímo v areálu školy.
Po získání základních dovedností přecházejí žáci všech oborů na pracoviště našich smluvních partnerů. Tato pracoviště se nacházejí v okolí školy, v okolí bydliště žáků, v Praze, ale také v zahraničí (Německo, Itálie, Rakousko). Díky spolupráci se zahraničními partnery, jako jedna z mála škol, nabízí škola i výuku cizích
jazyků pro odbornou praxi.
Během studia získávají žáci Europassy, certifikáty a osvědčení z mnoha kurzů,
školení či seminářů, kterými si prohlubují kvalifikaci již během studia. Někteří žáci
po získání vzdělání odcházejí pracovat do zahraničí.
Bohatý je i mimoškolní život, škola pořádá a zúčastňuje se soutěží odborných
dovedností i všeobecných znalostí, sportovních soutěží a kulturních akcí. Škola se
může chlubit i vítězi celostátních kol. Významným úspěchem předcházejícího

GALERIE 90 letých
Dne 31. 8. 2016 oslavila 94. narozeniny paní
Julie Kutzendörferová.
K tomuto významnému
životnímu jubileu jí byly
popřát starostka města,
Mgr. Miloslava Becherová
a paní Jana Suprunová,
Komise
pro
mládež
a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví.
Redakce NMS

školního roku 2015/16 je vítězství v celostátní soutěži
o nejlepšího klempíře „ Zlaté české ručičky“. Široká je rovněž nabídka kroužků a dalších aktivit
v odpoledních hodinách.
Škola má vlastní školní jídelnu, provozuje kiosek
s občerstvením. Žákům z vzdálenějších míst nabízí
ubytování v domově mládeže, který je součástí areálu
školy.
Ani o prázdninách díky tomuto zázemí škola nezůstává nevyužita a ve spolupráci s městem Stochov,
poskytuje ubytovací a stravovací služby.
Klasickým příkladem v průběhu letošních prázdnin,
bylo poskytnutí ubytování, celodenního stravování
a příprava slavnostní uvítací večeře při Letní mezinárodní výměně mládeže, který v rámci projektu zaměřeného na rozvoj jazykových dovedností a prohlubování přátelských vztahů mezi mladými lidmi
s partnerskými městy Saarwellingen (Německo)
a Bourbon-Lancy (Francie), organizovalo město
Stochov.
Účastníci projektu se službami školy byli velice
spokojeni a lze předpokládat, že škola bude mít nové
příležitosti k rozšíření dalších forem spolupráce jak
s městem, tak i na mezinárodní úrovni, která by byla
přínosem nejen pro samotné město, ale i pro studenty a pedagogy školy.
RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME NA DNECH OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ NAŠÍ ŠKOLY, KTERÉ SE KONAJÍ VE
DNECH: 2 2 . 1 0 . , 2 6 . 1 1 . , 1 4 . 1 2 . , 2 0 1 6
a 17.1. 2017.
I n g . Jaroslava Pichová, ředitelka
SŠSaŘ

PODĚKOVÁNÍ
Město Stochov děkuje Střední škole služeb
a řemesel ve Stochově za perfektně odvedenou
práci, spojenou s ubytováním a stravováním mládeže, v rámci mezinárodní výměny, která se uskutečnila
ve dnech 18. - 22. července 2016.
Starostka, Mgr. M. Becherová

BLAHOPŘÁNÍ
Město Stochov blahopřeje slečnám Anetě a Adéle
Tarabíkovým - mistryním světa v Mažoretkovém sportu 2016, v kategoriích - solo 2 hůlky, duo Adéla,
Aneta 1 hůlka duo Adéla, Aneta 2 hůlky. I když nejsou
občankami města Stochova, jsou členkami (2 roky)
TJ Sokol Stochov - Honice. Město děkuje tímto
oběma slečnám za krásnou reprezentaci Stochova.
Mgr. Miloslava Becherová, starostka města
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2016
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou
číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím
do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka)
pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Dle materiálů MV ČR zpracovala Ing. S. Filipová
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
9/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 14 . 9. 2016. 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: Ing. Daniela Lišková tel.:
312 651 243 email: stochov@stochov.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 Ing. 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.
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MĚSTSKÁ POLICIE STOCHOV
Z řádků Městské policie Stochov
Hořící autobus
Během kontrolní činnosti v obci Kačice hlídka MěP Stochov zaregistrovala kolonu stojících
vozidel směrem do centra obce. Z důvodu obavy o bezpečnost všech přítomných účastníků
silničního provozu začala hlídka pátrat po příčině kolony. Strážníky bylo zjištěno, že Masarykova ulice je zcela zablokována hořícím autobusem a hasiči, kteří prováděli likvidaci ohně. Vzhledem k chaotickému chování některých řidičů začali strážníci na místě události usměrňovat provoz, a to až do ukončení zásahu. Všech dvaatřicet cestujících včetně řidiče stačilo včas vystoupit a nikdo nebyl zraněn.

Zraněná žena
Seniorka, při venčení svého psa v ulici Hornická, na krátkou dobu ztratila vědomí a při pádu na
zem utrpěla zranění v oblasti obličeje, horních i dolních končetin. Zasahující strážníci ženě ošetřili
krvácející rány a na místo události přivolali RZS, která si ženu převzala do své péče a odvezla ji do
kladenské nemocnice. O psa zraněné ženy se postaral jeden ze zasahujících strážníků, když si ho
vzal po skončení služby k sobě domů. Druhý den byl pes majitelce v pořádku vrácen.

Zákaz řízení motorových vozidel mu nevadil
V ulici Osvobození na sebe nestandardní jízdou upozornil řidič motorového vozidla, kterého zaregistrovala motorizovaná hlídka MěP Stochov. V zastaveném vozidle seděl na místě řidiče muž, který se doznal, že má soudem vyslovený
zákaz řízení motorových vozidel. Provedenou dechovou zkouškou bylo navíc zjištěno, že muž řídil vozidlo s 1,21 promile. Své jednání
ospravedlňoval tím, že zákaz trvá moc dlouho a on měl velkou chuť řídit vozidlo. Z důvodu podezření ze spáchání přečinu byl celý případ
předán OO PČR Stochov.

Prozradil ho hluk
Hlídka MěP Stochov kontaktovala nájemníka bytu, ze kterého měl dle oznamovatelů opakovaně vycházet nadměrný hluk. Jelikož dotyčný
nechtěl celou záležitost řešit na veřejné chodbě, pozval hlídku k sobě do bytu. Během řešení celé události bylo navíc zjištěno, že nájemník
kromě verbálních konfliktů v rodinném kruhu také na svém balkóně pěstuje konopí. Po zjištění skutkového stavu věci byl případ předán OO
PČR Stochov.

Dopaden při činu
Muž ze Stochova, v ulici Hornická, vnikl do zaparkovaného vozidla značky VW Passat, ze kterého odcizil bundu, parfém, sluneční brýle,
handsfree značky Nokia. Celou situaci měl lapka ulehčenou tím, že jedno z oken vozidla nebylo dozavřené. Z lupu se však neradoval dlouho,
protože v dané lokalitě prováděla kontrolní činnost motorizovaná hlídka MěP Stochov, která zaregistrovala celou událost a nenechavce zadržela přímo na místě činu. Celý případ byl k šetření předán na OO PČR Stochov.
Martin Skůra, vedoucí strážníků MP Stochov
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TENISOVÝ KLUB, z.s.
Na tenisových kurtech bylo i v létě rušno. Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal o prázdninách dva celostátní turnaje žactva a jeden
celostátní turnaj dorostu.

Celostátní turnaj DOROSTU
Hned první červencový víkend uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. celostátní turnaj dorostu. K prezenci se dostavilo 16 hráčů. Výkony jednotlivých hráčů byly na velmi
kvalitní úrovni. Z domácích se dařilo Radovanu Kožušníkovi, který v prvním kole po
velké tenisové bitvě přehrál Lukáše Pavelku /LTC Modřany 2005/ 7:6, 7:5. Z výsledků –
semifinále: Adam Peterka /TK Sparta Praha/ - Matěj Slabihoudek /LTC Beroun, z.s./
6:3, 6:2, Vojtěch Burian /TK Neridé/ - Petr Klír /TK Slavia Plzeň/ 6:1, 6:4, finále: Vojtěch
Burian – Adam Peterka 6:2, 6:3.
Čtyřhra – finále: Adam Peterka, Václav Schneider /I.ČLTK Praha/ - Jiří Jindáček, Matěj
Baloun /oba TK Lány/ scr.
Foto zleva: vítěz Vojtěch Burian /TK Neridé/, prezident klubu R. Klusák a poražený
finalista Adam Peterka /TK Sparta Praha/.

Celostátní turnaj MLADŠÍHO ŽACTVA
Ve dnech 30. – 31.července 2016 uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. celostátní turnaj mladšího žactva. K prezenci se dostavilo
14 chlapců a 12 dívek. K vidění byla zajímavá utkání plná snahy o co nejlepší výsledky. Z domácích hráčů se dařilo Tobiáši Jurgovskému,
který porazil v prvním kole rakovnického Jakuba Sedláčka 7:6, 6:4.
Výsledky – chlapci: semifinále – Kryštof Toman /TK Radošovice/ - Jakub Ostaš /LTC Rakovník/ 6:0, 6:2, Robert Němeček /TJ Spoje Praha/ Adam Sembdner /SK Tenis Kladno/ 2:6, 6:1, 6:3, finále: Kryštof Toman – Robert Němeček 6:2, 6:0.
Čtyřhra – finále: Kryštof Toman, Adam Sembdner – Lukáš Kryštůfek, David Dvořák /
oba SK Aritma Praha/ 6:3, 6:2.
Dívky – semifinále: Natalia Sanders /TK Start Praha-Topolka/ - Natálie Dostálová /SK
Tenis Kladno/ 6:2, 6:0, Klára Jiříková /SKT Planá nad Lužnicí/ - Kateřina Vlasatá /SK
Tenis Kladno/ 6:1, 6:2. finále: Natalia Sanders – Klára Jiříková 6:0, 6:1.
Čtyřhra – finále: Natálie Dostálová, Kateřina Vlasatá – Klára Jiříková, Eliška Dolejší /SK Olymp
Praha/ 4:6, 7:6, 10:6. Ceny vítězů
předal jednatel klubu Karel Klusák a prezident klubu Roman
Klusák.

Foto zleva: vítězky čtyřhry K. Vlasatá, N. Dostálová /obě SK Tenis Kladno/ prezident.
Foto zleva: finalisté čtyřhry Lukáš Kryštůfek, David Dvořák /oba SK Aritma Praha/
a vítězové Kryštof Toman /TK Radošovice/, Adam Sembdner /SK Tenis Kladno/.

Celostátní turnaj STARŠÍCH ŽÁKŮ
O víkendu 6. a 7. srpna 2016 probíhal na tenisových dvorcích ve Stochově
celostátní turnaj starších žáků. K prezenci se dostavilo 14 chlapců. Za krásného
letního počasí byla vidět velmi kvalitní utkání.
Výsledky – semifinále: Jiří Jindáček /TK Lány/ - Václav Baroch /LTC Slovan
Kladno/ 6:0, 6:0, Oliver Kotarac /Tenis Cibulka Praha/ - Martin Brabec /TK Tenisek Buštěhrad/ 6:3, 6:1, finále: Jiří Jindáček – Oliver Kotarac 6:2, 6:2. čtyřhra –
finále: Jiří Jindáček, Petr Verner /TK Lány/ - Adam Sembdner /SK Tenis Kladno/,
Kryštof Toman /TK Radošovice/ 6:2, 6:2. Ceny vítězů předal Vladislav Jurgovski.
Foto zleva: vítěz Jiří Jindáček /TK Lány/ a finalista Oliver Kotarac /Tenis Cibulka
Praha/.
Roman Klusák, prezident klubu
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Rada města Stochova odsouhlasila zakoupení nových překážek do skateparku,
který je pod správou organizační složky SAMS. Celkem byly pořízeny 3 ks herních
prvků (radiusy, rail). Po nainstalování
překážek děti ihned prvky vyzkoušely
a byly velice nadšeny.
Léto ještě nekončí, a proto jsme se
rozhodli uspořádat nohejbalový turnaj
dvojic. Zveme všechny příznivce
a těšíme se na vaši účast.
Bc. Michal Paták, DiS., vedoucí
organizační složky

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a MÚ ve Stochově za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Jana Prokopová
Děkuji tímto všem, kteří si na mě vzpomněli a přišli za mnou s dárkem a blahopřáním k mým 85.narozeninám :-). Velmi mě to potěšilo.
Jmenovitě děkuji Městskému úřadu Stochov a paní starostce, Komisi pro mládež a seniory a Svazu tělesně postižených. Všechny zdravím
a těším se na další setkání.
Irena Benediktová
Děkuji paní starostce a městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
Jaroslav Hnízdil
Děkuji Městskému úřadu Stochov za blahopřání k mým narozeninám.
Blažena Křížková
Děkuji Městskému úřadu Stochov, paní starostce Mgr. Becherové a Svazu tělesně postižených za blahopřání a dárky k mým narozeninám.
Zdeněk Folprecht
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INZERCE
!!! 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

LÉKÁRNA NA
NÁMĚSTÍ
VE STOCHOVĚ
oznamuje, že je možno i v tomto roce
možnost získat PRŮKAZ, který opravňuje pacienta k uplatnění slevy 10%
z celkové výše doplatku na recept.
Tento průkaz mohou uplatnit rodiny
s dětmi, důchodci, studenti a chronicky
nemocní lidé. Slevy se nevztahují na
antikoncepci. Tento průkaz je možné
vyzvednout v Lékárně Na Náměstí
Mírové Náměstí 261 ve Stochově.
Staré průkazy se průběžně vyměňují
za nové s platností 12/2016.
Otevírací doba: Po - Pá 7.30 - 17.30
So 8.00 - 11.00

Prodám garáž
v ulici S. K. Neumanna, Stochov
Garážová vrata Hörmann, motor + DO,
litá podlaha, policový systém
Cena 200.000,-Kč
Kontakt: Jan Hubáček
777 852 298

WÜSTENROT

ELEKTROINSTALACE

úvěr ze stavebního spoření
chcete modernizaci, rekonstrukci
bydlení? Peníze předem-účty, faktury
dokládáte do 6 měs. i doklady max. 12
měsíců staré!! Lze dodat!! Chcete koupit
auto? - i to jde!! Do 900 tis. Kč
bez zajištění nemovitosti.
Po-Ne volejte : 777 756 766,
jsem tu kousek od Vás!!
Jana Kolmanová
odborný finanční poradce - Kačice

BEKIVO

Město Stochov ve spolupráci
s HISTORICKOU MINCOVNOU
v Jablonci, vydávají pamětní minci
města u příležitosD 700 let města,
která se bude i přímo razit na oslavách města v různých barevných provedeních. Lze si předem objednat tuto
minci např. v dárkové trojkombinaci
mincí (měď, mosaz, alpaka) i ve stříbrném provedení ( i zlatém) v luxusní
krabičce - cena stříbrné 750,- Kč.
Na shledanou na oslavách města
24.9.2016 se těší Rada města Stochov
i Historická Mincovna

T. J. Kačice nabízí
k pronájmu nebytové
prostory (bývalá kavárna Jamajka) o velikosti 75,5 m2.
Zájemci volejte na telefon:
602237920.

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
Adresa: ul. Osvobození 524
273 04 Stochov (u kostela)
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PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ NA POSVÍCENSKOU TANEČNÍ ZÁBAVU BUDE V INFORMAČNÍM
STŘEDISKU MĚSTSKÉHO ÚŘADU STOCHOV OD 5. ZÁŘÍ 2016.

Jsme na webu:
www.stochov.cz

Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTY

V tomto čísle městského informačního měsíčníku se společně ohlédneme zpět na uplynulé
dvouleté období. Ačkoliv se snažím průběžně informovat o dění na správě bytového fondu,
pojďme si provést krátkou rekapitulaci toho, na čem jsme v uplynulém, takřka dvouletém, období pracovali a co máme rozpracováno pro nejbližší měsíce. Od počátku roku 2015 došlo
k dokončení zateplení bloků č. 44 (ul. Švermova) a č. 83 (ul. U Stadionu). První polovina roku
2016 pro nás znamenala přípravu podkladů pro řádné podání žádostí o dotace na Snižování
energetické náročnosti bytových domů. Celkem jsme zajistili zpracování podkladů pro 6 bytových domů a to bloky č. 38 a 39 (Mírové náměstí), bloky č. 100 a 102 (ul. U Stadionu) a bloky
č. 10 a 11 (ul. J. Šípka).

NMS vydává :
Městský úřad Stochov
J. Šípka 486 ,
273 03,
Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 111
Fax: (+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz

V současné době jsme prošli u celkem 3 domů procesem tzv. kontroly formálních
náležitostí a přijatelnosti projektových žádostí a čekáme na konečný verdikt řídícího
orgánu ohledně přidělení dotace. Budeme-li úspěšní, můžeme směle přejít do fáze
realizace a dokončit tak výměnu výplní otvorů včetně zateplení u těchto domů.
V domě s pečovatelskou službou jsme v rámci prohlídky objektu využili možnosti
jednoduchých stavebních úprav a zbudovali tak další dvě bytové jednotky určené
k bydlení především starších obyvatel města. V současné době dokončujeme rekonstrukci jednoho z bytů v ul. U Stadionu a přestavujeme původní byt 2+1 nově na dva
samostatné byty o velikosti 1+kk. Taktéž se začíná realizovat rekonstrukce přístupových chodníků včetně rekonstrukce dalšího kontejnerového stání, a to mezi bloky
č. 84 a 85 (ul. U Stadionu).
Uvědomujeme si však, že je třeba investovat nejen do zevnějšku, ale také do vnitřních částí bytových domů ve vlastnictví města. Ačkoliv tyto práce nejsou z venku
viditelné, je třeba jim věnovat patřičnou pozornost. A tak došlo na výměnu regulační a měřící techniky TRASCO a osazení měřidel vody
s dálkovým odečtem. První etapa byla dokončena v roce 2014 a týkala se celkem 6 bytových domů. Druhá etapa proběhla v roce 2015
a výměna zasáhla celkem 14 bytových domů. Další práce se rozběhnou v září letošního roku a u dalších 6 domů budou vyměněny vodoměry
za nové s dálkovým odečtem. Tato výměna posléze zasáhne i Dům s pečovatelskou službou (DPS). Další dokončená aktivita spočívala
v instalaci indikátorů topných nákladů v DPS a u bloků F,G, 27 a č.p. 435. Od listopadu 2014 do letošního léta byla také provedena výměna
stoupacích rozvodů vody a odpadu v celkem 139 bytech.
Naše pozornost směřovala taktéž do sektoru potrubních systémů, které jsou často
v bytových domech v původním stavu z 60. let 20. století. Provedli jsme proto výměnu rozvodů ležatého potrubí studené vody, teplé vody a částečně i odpadů v celkem 9 domech.
V letošním roce provedeme obnovu u dalších dvou domů (bloky č. 84 a 74). V letním období
došlo taktéž na výměnu oken a dveří ve společných prostorách domů v tzv. abecedě (bloky
A,B,C,D,E,F,G,H).
Domy ve spodní části ul. Jaroslava Šípka (bloky A,B,C,H) si zasloužily provedení čistění
fasád. Celkem bylo očištěno a ošetřeno celkem 2.597 m2 plochy vnějších fasád. Věnujeme
se však i dalším souvisejícím pracem. Na tomto místě můžeme zmínit například výmalbu
společných prostor domů bloků 42, 43, 44, 45 a č.p. 261. V letošním roce došlo na bloky 84,
F a G a během podzimu pokračujeme u bloků H, A. Na rok 2017 předpokládáme výmalbu
společných prostor u dalších domů. Také svítidla je třeba inovovat a tak jsme započali u čtyř
domů (bloky 44, 84, F, G). Po výmalbě vždy následuje výměna původních poštovních schránek za nové, což jsme provedli u bloků (84,A,B,C,D,E,F,G).
Častým problémem posledních let jsou arkýře u půdních bytů, a proto tyto postupně zateplujeme. V loňském roce celkem 13 ks a letos dalších 15 ks. Na bloku č. 6 došlo na výměnu
stávajících nevyhovujících žlabů a svodů. Často se také potýkáme s drobnými opravami
střešních konstrukcí a hromosvodů. Každoročně zabezpečujeme také potřebné revize (hromosvody, hasicí přístroje, elektro, komínové průduchy a jiné…). Nájemcům v bytech bylo na příspěvcích na rekonstrukce bytů vyplaceno cca 750 tis. Kč. Celkem bylo také podáno 28 žalob na
vydání platebního rozkazu za nezaplacené nájemné a zálohy za služby a dále bylo podáno 9 exekučních návrhů.
Myslím, že tento výčet provedených a plánovaných prací je dostatečně vypovídající. Závěrem mi dovolte, abych vám popřál krásné prožití
Svatováclavské posvícení.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov

Mezinárodní výměna mládeže – Stochov 2016 - poděkování
V minulém čísle městského měsíčníku jsem popisoval průběh a aktivity spojené s pořádáním projektu „Letní mezinárodní výměna mládeže
Stochov 2016“. Byl jsem správně telefonicky upozorněn vedením Střední školy Služeb a řemesel ve Stochově, že jsem opomněl poděkovat
škole za zajištění pobytu a stravy pro účastníky tohoto projektu, a to v době, kdy zaměstnanci čerpají zasloužené volno během letních
prázdnin. Tímto kratičkým článkem bych chtěl dodatečně situaci napravit.
Tímto dodatečně děkuji všem zaměstnancům Střední školy služeb a řemesel ve Stochově za zajištění bezproblémového pobytu a chutné
stravy pro účastníky pobytu. Mé poděkování však musí směřovati na další osoby podílející se na realizaci této akce. Děkuji tímto paní Vladimíře Fleischmannové, paní Aleně Kirpalové, paní Sylvě Filipové, paní Lucii Skrčené, panu Luboši Fleischmannovi, panu Tomáši Barochovi,
panu Michalu Patákovi, manželům Šupovým a zaměstnancům Střední odborné školy Středního učiliště Edvarda Beneše v Kladně za bezvadnou spolupráci při průběhu projektu. Poděkování patří i skupině mladých účastníků ze Stochova, bez kterých by nebylo možné celý projekt
uskutečnit.
Ing. Roman Foršt, místostarosta města Stochov

