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Z řádků městské policie
Příchodem hezkého počasí eviduje městská policie
i zvýšený počet přestupků, kterému bezesporu přispívá
větší konzumace alkoholu než v zimním období.
Tak tomu bylo i v případě, kdy za pomoci upozornění
občanů zjistila městská policie jména mladíků, kteří
barvou poškodili dopravní značku a další objekty. Stejně tak nezůstali naši občané lhostejní v případě, kdy
poškozené pneumatiky odložil řidič kam patří pouze
směsný odpad. Velkou společenskou akcí se na Stochově stalo pálení čarodějnic. Tentokrát ale v samém závěru této akce městská policie řešila několik rvaček rychle
po sobě jdoucích. Vyvrcholením pak byla velmi nebezpečná jízda automobilu řidiče bez oprávnění, pod vlivem alkoholu, kdy byly ohroženy životy kolemjdoucích. Společně, za pomocí našich
občanů, městská policie řidiče zajistila a předala PČR Stochov. Rvačky zřejmě skončí
u přestupkového řízení, ale jízda šíleného řidiče má soudní dohru. Ne každý ctí svátek
Jenny
jako symbol určitého klidu. Rvačka dvou opilých mladíků a značná agresivita jednoho
z nich, přinutila hlídku použít donucovací prostředky a po předání PČR Stochov,
skončil v cele předběžného zadržení. Blokově,
v nočních hodinách, bylo řešeno několik případů
Nová služebna MP s kamerový systémem
rušení nočního klidu, veřejného pohoršení a konzumace alkoholu na veřejnosti. Opuštěné domy jsou
velkým lákadlem pro děti, jejichž rodiče nezajímá,
jak tráví svůj volný čas. Dva z nich zadržela městská policie v bývalé staré škole, která se stala cílem
jejich nájezdů. Spuštěný kamerový systém je pak
odhalil při ničení nově zbudovaného obložení kolem rybníka v Honicích. Stejně je pak odhalil při
ničení vlaštovčích hnízd na náměstí. Ti samí kluci
mají na svědomí poškozené zahrádky našich spoluobčanů. Protože se jedná o nezletilé, jejich případy
jsou řešeny s rodiči, školou a sociálními pracovníky. Zmínil jsem se o kamerovém systému, který
v současnosti snímá nejvíce problémová místa
v naší obci. Díky němu se podařilo odhalit pachatele, který znečistil vchod kapličky nově rekonstruop. Radovan Jirků, Ing. Stanislava Fišerová, p. Zdeněk Zaspal
vaného náměstí v Honicích. Stejně tak i žáky našeho učiliště při ničení zeleně za přítomnosti učitele.
Ne prací ale jen je člověk živ, a proto naše městská policie v květnu uspořádala první ročník
tříčlenných hlídek MP ve střelbě. Soutěž proběhla
na střelnici v Rudě pod záštitou naší paní starostky.
Zúčastnilo se šest družstev a naše hlídka ve složení
T. Maštalíř, L. Biely, M. Skůra si vedla velmi dobře a obsadila pěkné druhé místo. Pohár za první
místo putoval na Kladno a třetí skončilo Nové Strašecí. Za zmínku určitě stojí, že největší ostrostřelec
byl z našeho družstva Tomáš Maštalíř. Samotným
závěrem bych se ještě zmínil, že jsme přijali do
služby další posilu a to psí slečnu jménem Jennifer,
Jenny. Vzrůstem nedosahuje kolegy Akima, přesto
její pohled je velmi vážný. Ať se jí u nás dobře
slouží.
Zdeněk Zaspal - vedoucí MP
Foto nové služebny MP: Jana Káninská, foto Jenny: p. Zdeněk Zaspal

Z KANCELÁŘE STAROSTKY

Stránka 3

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání schválilo hospodaření města za rok 2011 včetně zprávy auditora,
který označil hospodaření našeho města za velmi dobré. Jedním z důvodů bylo investování finančních prostředků města
do akcí, z nichž nejdůležitější jsou uvedeny v tabulce č. 1. Před zastupitelstvem města v prvním roce svého volebního období
stály hlavní úkoly - úprava povrchů po provedené kanalizaci, začít s přípravou revitalizace návsi v Honicích a pokračovat v zateplování bytových domů ve vlastnictví města. Tímto bych chtěla poděkovat zastupitelům města za jejich rozhodnutí - investovat finanční prostředky právě do těchto akcí. V letošní roce máme naplánované investiční akce (viz. tabulka č. 2). V současné
době probíhá výstavba autobusových zastávek u Tesca a dokončuje se ulice V. Ulmana. Z mého pohledu velmi důležité akce
jsou zateplení, rekonstrukce obou mateřských škol (město požádalo o dotaci na tuto akci) a rekonstrukce sociálního zařízení
v Základní škole Stochov. Před několika dny byla otevřena nová služebna městské policie. Díky novému kamerovému systému
lze mnohem lépe zajišťovat pořádek ve městě.
Přeji všem spoluobčanům hezké prožití léta a děkuji za pochopení dočasných omezení, která vznikají při realizaci některých
investičních akcí.
Ing. Stanislava Fišerová - starostka

Tabulka č. 1 - investiční akce za rok 2011
název akce :
Komunikace Zalavecká
Komunikace Zahradní - U studánky
Chráničky ul. V.Ulmanna
Přeložka vodovodního řádu V.Ulmanna a J.Dundra
Dopravní značení
Dokončení kanalizace Čelechovice a Honice
Kaplička Honice
Multifunkční centrum Čelechovice
Technické zhodnocení čp.490- Stadion
Suterénní byty
Cyklostezka Stochov - Třešňovka
Cyklostezka Čelechovice
Akce muzeum - stará škola
Revitalizace návsi Honice
Zlepšení tepelně izolačních vlastností domu čp.265-270
Zlepšení tepelně izolačních vlastností domu čp. 335-337
Zlepšení tepelně izolačních vlastností domu čp. 326-330
Technické zhodnocení střecha čp. 265-270
Technické zhodnocení domu čp. 357
Osvětlení Čelechovice
Kontejnerové stání - ulice Hornická, Stochov
Zelená úsporám dům čp. 368-370
Technické zhodnocení výměna oken čp. 351-352
Technické zhodnocení výměna oken čp. 355-357
Technické zhodnocení střecha čp. 338-340
Výměna rozvodů čp.355-357
Výměna oken čp.227-229
Celkem :

zaplaceno :
4 591 054,00
177 000,00
198 386,00
1 483 680,00
29 412,00
5 330 101,00
94 680,00
557 053,25
350 200,00
41 674,00
121 759,00
96 000,00
6 000,00
173 000,00
773 757,00
4 103 064,33
7 946 353,00
9 960,00
47 280,00
480 144,00
157 498,00
3 447 017,65
392 533,10
593 062,90
101 049,00
216 607,00
394 078,00
31 912 403,23

Tabulka č. 2 - připravované investiční akce pro rok 2012
název akce :
Dokončení ulice V. Ulmana
Střecha Muzeum - stará škola, čp. 30
Digitalizace kina
Parkoviště Švermova
I. etepa rekce soc. zařízení ZŠ Stochov 2012
Autobusové zastávky U křížku
1.MŠ předpoklad
2.MŠ předpoklad
Oprava střechy K1
dětské hřiště Třešňovka
Kamerový systém města
Celkem:

předpokládané finanční prostředky :
5 000 000,00 Kč
1 149 964,00 Kč
2 330 505,00 Kč
2 241 213,79 Kč
1 995 668,02 Kč
1 287 615,65 Kč
2 500 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč
600 000,00 Kč
299 940,00 Kč
2 165 988,50 Kč
24 070 894,96 Kč
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Z KANCELÁŘE MÍSTOSTAROSTKY
Nahlédnutí do ,,BYTOVÉHO“
Vážení stochováci,
je to téměř neuvěřitelné, ale vstupujeme již do druhé poloviny roku 2012.
Myslím si, že loňský rok, i tento rok, jsou roky bohaté na investiční akce
a naše městečko dostává, jak se říká, hezký ,,nový kabátek“.
Dovolte i mně, za SBF, upozornit na investiční akce za rok 2011, viz. tabulka č. 1 (str. 3), jak již bylo zmíněno.
SBF investovala v roce 2011 cca za částku 18 mil. Kč. (Od dalšího zateplení bytových domů ve vlastnictví města Stochova, výměny oken, atd.)
A jaké jsou plánované investice SBF na letošní rok 2012? Pro názornost
a vaši lepší orientaci je přiložena tabulka č. 3.

Tabulka č. 3 - Investice SBF v roce 2012
- bl. 45 zateplení - dokončení
- terasa bl. 12+16
- střecha bl. 45
- rozvody ležatého odpadního potrubí - bl. 38
- rekonstrukce bytů 2+1 na 2x 1+kk bl. 14+83
- výměna oken H
- výměna oken 75+76
- bl.46 zateplení
- sanační práce bl. 13+14 (obvodové zdivo)

Celkem

8 969 181
966 764
3 393 390
201 041
939 189
495 396
1 168 886
10 047 291
351 487

26 532 625

A nyní ještě upozornění pro občany
Rada města na svém zasedání dne 25.6.2012 rozhodla o vyhlášení dalšího výběrového řízení Volné byty
bez ,,nájemného dopředu“, o přidělení 15 bytů občanům Města Stochova, za stávajících podmínek. Soupis bytů, i s jejich možnými prohlídkami, najdete na www.stochov.cz nebo na úřední desce .
Uchazeči o výše uvedené byty podají žádosti do 31.srpna 2012 do 12.00 hod. Veřejné losování se uskuteční na zasedání Zastupitelstva města v měsíci září.
Vážení, jelikož nastává čas dovolených, prázdnin a zaslouženého odpočinku, přeji vám pro tento letní
čas pohodu a dobrou, ničím nerušenou, náladu.
Místostarostka, Mgr. M. Becherová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
7/2012 bylo vydáno ve Stochově dne 4.7. 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.

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

OZNÁMENÍ
Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Stochově pořádá 19. září 2012 zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada
Čech“ a 17. října 2012 zájezd do Polska – Kudowa Zdroj. V těchto zájezdech je ještě několik volných míst. Cena zájezdu je
pro členy 180,- Kč a pro ostatní 200,- Kč, cena zájezdu do Polska je 300,- Kč. Zájemci o některý ze zájezdů se mohou hlásit
každý čtvrtek od 13:00 do 15:30 hod. v klubovně STP – šatna Domu kultury Stochov.
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STOCHOVSKÁ THÁLIE 2012

Od 16. do 21. října 2012 se bude v Domě kultury ve Stochově již po patnácté konat divadelní festival amatérských a profesionálních divadel S
"tochovská Thálie 2012. Každoročně ho pořádá
Kulturní zařízení města Stochov ve spolupráci s Divadlem LUNA Stochov. Oslovila jsem dva hlavní
organizační aktéry festivalu, Tomáše Barocha (vedoucího Kulturního zařízení města Stochov)
a Luboše Fleischmanna (principála a uměleckého šéfa Divadla LUNA Stochov).
Jak byste charakterizovali festival Stochovská Thálie?
L.F.: Je koncipován jako nesoutěžní přehlídka amatérských a profesionálních divadelních souborů
dospělých, která ve své inscenační praxi reflektuje zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejíž
adresátem je publikum různého věku. Svým pojetím, historií, kvalitní organizací a obrovským diváckým zájmem je jedinečnou akcí svého druhu nejen ve Stochově, ale i v rámci celého Středočeského
kraje. Především pak je to pro diváky několik dní plných pěkného divadla, uvolnění od různých osobních a pracovních povinností a zároveň možnosti vzájemného setkávání se ve stochovském kulturním
domě.
T.B.: Luboš řekl vše podstatné. Snažíme se přivézt do stochovského Domu kultury opravdu kvalitní představení, a tak se dá festival charakterizovat skutečně jako kulturní událost roku.
Festival má za sebou úctyhodných čtrnáct ročníků a podle všeho je pořád ve skvělé kondici. Na jaký program a jaké účinkující byste
pozvali diváky v letošním roce?
L.F. Jako několik posledních ročníků, tak i letos, jsme jako základní dramaturgický plán zvolili komediální žánr. A hlavním cílem bylo zajištění představení Divadla Bez zábradlí, kterým je Jakub a jeho pán. Po dlouhém jednání se podařilo, a tato inscenace v čele s hvězdami Jiřím
Bartoškou a Karlem Heřmánkem, bude uvedena na závěr festivalu v neděli 21.10. I ostatní představení budou jistě velmi divácky úspěšná.
Hned dvakrát se představí naše stochovské divadlo. Zařadili jsme na čtvrtek 18.10. reprízu hry Ryba ve čtyřech a na sobotu 20.10. premiéru
komedie Nebožka panina matka. Dalším amatérským představením bude ve středu 17.10. vystoupení souboru TYJÁTR Praha a jejich
„Tři mušketýři“. V pátek 19.10. se představí divadelní společnost Julie Jurištové se slavnou konverzační komedií „Blázinec v prvním
poschodí“. A zahájení festivalu se ujme divadelní agentura Harlekýn s úsměvnou detektivkou „Co v detektivce nebylo“, kde hlavní role vytvoří
Petr Nárožný, Václav Vydra a Oldřich Vlach. V tomto ročníku se kromě zmíněných osobností můžeme těšit například na Jaroslavu
Obermaierovou, Oldřicha Navrátila, Danu Morávkovou, Veroniku Freimannovou, Janu Bouškovou, Marušku Benešovou, Jiřího Ployhara,
Romana Štabrňáka a na mnohé další. Je opravdu nač se těšit.
Co vás osobně motivuje k tomu, abyste se každý rok znovu pouštěli do příprav této přehlídky?
L.F.: Podařilo se nám za čtrnáct let vytvořit stochovskou tradici, na kterou se mnoho lidí těší celý rok. Každé představení je v rámci festivalu
odehráno před zaplněným sálem, z kterého je cítit obrovská pohoda, a tím cítíme velké zadostiučinění. A to je ta největší moje motivace.
Spokojení diváci a krásná atmosféra. A když pak je slyšet chvála od samotných diváků, je to obrovská radost. Když slyšíte i potěšení z druhé
strany, ze strany herců, je to radost na druhou. Ale samozřejmě je to také velká míra zodpovědnosti za další ročníky... Neusínáme na vavřínech
a cítíme pokoru.
Mnohé kulturní organizace si stěžují na nedostatek finančních prostředků. Jak se tahle nelehká situace projevuje na financování
kulturních akcí, jako je právě festival Stochovská Thálie?
T.B.: Je to tak, že zatím máme štěstí. Díky výborné spolupráci s městem, paní starostkou Ing S. Fišerovou a radními, se daří dofinancovat to,
co se nepokryje ze vstupného. Touto cestou chci též poděkovat za kladný přístup představitelů města Stochov nejen za festival, ale za pozitivní
přístup k možné realizaci i ostatních kulturních akcí a pořadů. V minulých letech jsme získali i dotaci ze Středočeského kraje, doufám, že letos
se to podaří též, i když víme, že v úřadu Středočeského kraje je situace jiná. Faktem je to, že nákupní ceny za představení a režijní náklady na
festival se neustále zvyšují a my musíme reagovat – i když neradi – úpravou ceny za vstupenky. V každém případě se ale snažíme udržet cenu
tak, aby si mohl návštěvu festivalu dovolit každý. Vezměte v úvahu, že na podobné festivaly se prodávají permanentky od 1 200,-Kč.
My v případě Thálie nechceme vydělat, chceme pokrýt náklady a umožnit tak široké obci diváků tento festival navštívit, neboť alespoň
pro mne je festival také jakousi osvětou. Jsem přesvědčen, že vzhledem k nabídce představení, je i letošní cena permanentky luxusní.
Jak probíhá příprava a realizace tohoto festivalu?
L.F.: Máme s Tomášem za ta léta vytvořený systém, který je postaven na důvěře a zároveň na respektování určitých nepsaných pravidel.
V první fázi vždy zhodnotíme předešlý ročník a snažíme se navázat na to, co se povedlo. A samozřejmě, odstranit to méně podařené. Pak
si napíšeme vhodné inscenace do programu. Jsou to především představení, která jsme osobně viděli nebo o nich máme ty nejlepší reference.
To je základ. Pak už záleží na vyjednávání s těmi divadly ohledně technických, termínových a finančních požadavků. Je to mnohdy náročné,
ale kvalitních představení je naštěstí na českém trhu dost, takže se vždy podaří sestavit program podle našeho vlastního dramaturgického plánu.
Mnohdy je to o citu. Ale zatím se dařilo a snad bude dařit i nadále. Při samotné realizaci je pak ustálen tým lidí, kteří se celé festivalové dny
snaží ze všech sil, aby výsledek byl pozitivní.
T.B.: Letos bylo uvedení programu do reality opravdu obtížné. Museli jsme čekat na fermany divadel, ve kterých herci mají své stále závazky.
Vzhledem k tomu, že ti výborní hrají v několika divadlech a ještě točí televizní pořady, nebo filmy, bylo letos skutečně vyjednávání o termínech a představeních nelehkým úkolem. S produkcí začínáme již v lednu! Ale myslím si, že se čekání a vyjednávání vyplatilo. Proto bude
zahájen předprodej až poslední týden v červnu. Tímto děkuji divákům za trpělivost a prosím – zachovejte nám přízeň.
Máte nějaké zajímavé nápady nebo přání do dalších ročníků?
L.F. Přání zůstává pořád stejné - především spokojenost diváků. To je to nejdůležitější a kvůli tomu to děláme. Co se týká přání ve smyslu
inscenačním, tak ty samozřejmě jsou. Existují divadla a jejich inscenace, které by byly ozdobou festivalu. Bohužel, že se nakonec neobjeví
v programu, je dáno převážně náročnými technickými podmínkami. Jeviště kamenných divadel jsou prostě konstruovány jinak, než jsou
možnosti našeho velkého sálu. To je realita. Ale nestává se to naštěstí tak často. Letos jsme velmi chtěli v programu festivalu vidět Jiřího
Bartošku, byli jsme trpěliví a podařilo se. Jsem přesvědčen, že přání se budou plnit i v dalších ročnících.
T.B.: Přání je mnoho, ale jak říká Luboš – jsme vázáni technickými možnostmi, koncepcí jeviště, opon a světelného parku. Některá divadla,
která já bych rád na festivalu viděl (Divadlo V Dlouhé, Činoherní klub Praha a mnoho a mnoho…) nemohou z těchto důvodů u nás představení
realizovat. Ale to nenaříkám, tak to prostě je a musíme se o to víc snažit nacházet jiná kvalitní představení a mít právě ty nápady
a více pronikat do možné nabídky, a to je na té práci vzrušující i když někdy velmi nesnadné. Ale zatím se daří a za to děkuji.
Za rozhovor děkuje Bc. Daniela Lišková
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ZŠ, ZUŠ a MŠ STOCHOV

Přijímací řízení
V letošním školním roce 2011 – 2012 opět většinou proběhlo
přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Důležité bylo hodnocení prospěchu na vysvědčení z předchozího ročníku a z poloviny
posledního školního roku. Jen žáci, kteří se hlásili na gymnázia
na Kladně, prováděli přijímací zkoušky. Všichni žáci pátých tříd
byli přijati do Sportovního gymnázia Kladno. Velmi úspěšní byli
žáci devátých tříd, kteří vykonávali zkoušky na Gymnázium
Kladno. Ostatní žáci byli přijati na jednu ze dvou volených
možností střední školy.

Počty žáků, kteří odcházejí ze ZŠ
5. A
4
5. B
1
8. A
1
8. B
2
9. A
19
9. B
17
celkem 44
8. A – zvolená střední škola a obor:
SŠS a Ř Stochov, klempíř – 1x
8. B – zvolené střední školy a obory:
SOU Nové Strašecí, mechanik opravář motorových vozidel –
1x
OU a PŠ Kladno – Vrapice, stravovací a ubytovací služby –
1x
9. A – zvolené střední školy a obory:
Gymnázium Kladno – 2x
Gymnázium Nové Strašecí – 2x
MOA Rakovník – 3x
Střední škola umělecká a řemeslná Praha 5, uměleckořemeslné zpracování dřeva pro řezbářské práce – 1x
SOŠ a SOU Kladno, Dubská, mechanik elektronik – 3x

KAMARÁDI

SOŠ a SOU Kladno, Dubská, telekomunikační mechanik
– 1x
SOŠ a SOU Kladno, prodavač (smíšené zboží) – 1x
SŠS a Ř Stochov, hotelnictví a turismus – 1x
SŠS a Ř Stochov, kosmetické služby – 1x
SŠS a Ř Stochov, kuchař – číšník – 2x
SOU Nové Strašecí, mechanik opravář motorových
vozidel – 1x
Střední lesnická škola a SOU Křivoklát, truhlář – 1x

9. B – zvolené střední školy a obory:
Gymnázium Nové Strašecí – 2x
SZŠ a VOŠ zdravotnická Kladno, zdravotnické lyceum –
1x
SZŠ a VOŠ zdravotnická Kladno, zdravotnický asistent 1x
VOŠ a SZŠ Praha 1, oční optik – 1x
SŠ veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení Praha 8 – 1x
OA Slaný – 1x
SPŠ a VOŠ Kladno, elektronické počítačové systémy –
1x
SPŠ stavební a OA Kladno, stavebnictví – 1x
SŠS a Ř Stochov, kuchař – číšník – 2x
SŠS a Ř Stochov, operátor skladování – 2x
SOU Nové Strašecí, mechanik opravář motorových
vozidel -1x
Střední lesnická škola a SOU Křivoklát, opravář lesnických strojů – 1x
SOU kadeřnické, Praha 8, kadeřník – 1x
SOU gastronomie a podnikání, Praha 9, kuchař – číšník
– 1x
Zpracovala Mgr. Marcela Bedřichová, výchovná poradkyně ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov

Kamarádi Stochov a sdružení pro letní táborovou činnost Střela – Buštěhrad
pořádají Letní tábor plný her a zábavy.
Pro celotáborovou hru jsme pro letošní rok opustili exotické země a zaměřili se na zdejší,
ještě poměrně divokou krajinu, kde vliv civilizace
je zatím jen velmi málo patrný. Nebudeme proto
bojovat s indiány, nebo pátrat po zlatu tajemných
domorodců. Ponoříme se do lehce kriminálního
příběhu z filmařského prostředí, kde budeme pátrat
po zloději ukradeného filmu.
Kdy: 21.7. - 4.8.2012
Cena: 3 400 Kč
Před táborem bude sjednána schůzka s rodiči
Kontakt: Romana Slámová: 724560130, poldinkaromcaeznam.cz
Bližší informace na WWW.ltstrela.cz
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Stochovští turisté na Šumavě

V plánu činnosti KČT Stochov na rok 2012 byl i víkendový pobyt na Šumavě. Ten se uskutečnil ve dnech 31.5.- 3.6. 2012
a osmnáct turistů si zajistilo pobyt v turistické chatě v Prášilech.
A proč právě Šumava? Tyto hory a podhůří , stejně jako jezera a šumící lesy se lidem líbili od nepaměti a ani Stochovští
turisté tu nebyli prvně. O Šumavě se říká, že je plná vody a naleznete ji všude, na lesních pěšinách, i když je sucho, v mracích,
mlze, ale hlavně v řekách a jezerech. Říká se, že když prší, tak na Šumavě prší dvakrát. Ale toto nás zde nepotkalo a déšť nás
nepřekvapil.
Z předem připravených tras byla na pátek vybraná trasa podél řeky Vydry. Z důvodu strávení co možná nejvíce času
v povodí této nejkrásnější řeky Šumavy, Vydry, rozhodli jsme se zajet auty na Čenkovu pilu a odtud pokračovat pěšky proti
proudu řeky Vydry. Mírné stoupání nás vedlo lesní cestou a podél řeky plné balvanů, přes které se valící a hučící voda vytvářela krásné obrazce. Podél cesty se tyčí vysoké balvany a žulové skály, hrozící, že se co nejdříve svalí do údolí. Některé z těchto
útvarů dostaly i svá jména, např. Mnich, Panna a Baba. Podél kamenného moře se dostáváme až k Turnerově chatě. Malá přestávka na odpočinek, svačinku a pohled na známého Vydrýska, který stále loudí o kousek jídla, což je zakázané. Před námi
je ještě daleká cesta, a tak pokračujeme dále. Kousek za Turnerovou chatou přecházíme přes můstek a loučíme se na několik
hodin s řekou Vydrou. Kolem Horních a Dolních hrádků se dostáváme do obce Srní, pojmenované podle množství srn, které se
zde nachází. V zimních měsících si prý chodí pro dobroty až do zdejších stavení. Po obědě pokračujeme zpět na parkoviště
u Čenkovy pily a auty se vracíme zpět do Prášil.
V sobotu nás vítá sluníčko, a tak se vydáváme na Prášilské jezero a horu Poledník. Pěkná a schůdná lesní cesta se pomalu
mění v kamenitou a kořeny prorostlou stezku. Jezero leží v nadmořské výšce 1079 m n.m., a tak nás čekalo velké stoupání. Plošná výměra jezera je 3,91 ha, hloubka se odhaduje až na 30m. Pro svou kyselost je od 70.let bez ryb. Po prohlídce a krátké přestávce pokračujeme dále. Před sebou máme ještě výstup na Poledník. Nejprve scházíme strmou stezkou do údolí a po té opět
stoupáme po pěkné cestě na horu Poledník, 1315 m n.m., která je na hranici s Německem a kdysi sloužila jako vojenská pozorovatelna a rušička. Vítá nás poměrně silný vítr, a tak teplejší svršky z batohu putují na tělo. Pohled z rozhledny nám prozrazuje
druhou část Šumavy, místo zelených stromů jen holé a suché tyče a pod nimi tisíce pokácených stromů, čekajících na zpracování. Smutným pohledem na zdevastovanou přírodu se loučíme s Poledníkem a přes Horní a Dolní Zdánidla se vracíme zpět
do Prášil. Večer nás čekalo grilování a příjemné posezení na turistické chatě.
Je tu poslední víkendový den. V devět hodin opouštíme chatu, kde jsme strávili krásné dny, nasedáme do aut a zajíždíme
do města Sušice. Čeká nás výstup na Svatobor. Krátká prohlídka města a stoupáme za zalesněný vrch 845 m n.m. s 26 m vysokou rozhlednou, ze které je krásný výhled na Sušici, hrad Rabí a Prácheň. V povzdálí se valí tmavé mraky, a tak sestupujeme
pavoučí stezkou zpět do Sušice, kde na náměstí na nás padají první dešťové kapky. Ano první déšť, který nám již nevadí a po
dobrém obědě a příjemně unaveni se vydáváme zpět do svých domovů. Opět víkend, který se vydařil. A kam příště? Na ranč
u Mariánských Lázní, do Abertam a nebo do Krásné lípy. Uvidíme.
Václav Čížek

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MÚ Stochov, paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a komisi pro mládež a seniory, za blahopřání k mým narozeninám.
Miroslav Maxa
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a Městskému úřadu ve Stochově za blahopřání k mým narozeninám.
Jiří Ulman, Zborovská
Děkuji paní starostce Ing. Fišerové za blahopřání k narozeninám.

Alena Šandová

Vážení,
dostal se nám do ruky váš měsíčník NMS a moc jste nám pomohli. Jelikož provádíme rekonstrukci rodinného domu,
sháněli jsme firmu na provedení elektroinstalace. Proto jsme se na základě inzerátu spojili s firmou BEKIVO. Chceme
touto cestou vřele poděkovat jejím odborníkům – elektro, za bezvadnou a rychlou službu, kterou nám poskytli k naší
úplné spokojenosti.
Rodina Švarcova, Městečko u Křivoklátu

VZPOMÍNKA
26. července uplynuly dva roky, kdy jsme se navždy rozloučili s naším milovaným Arturem Lounem. Všem nám moc chybíš.
Babička Dvořáčková

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
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Sportovní hala Stochov
Ve dnech 16. – 29. července bude z provozních
důvodů uzavřena Sportovní hala. V tomto
období je možné rezervovat tenisové kurty,
kurty na volejbal, nohejbal a beach volejbal
pouze přes webové stránky
www.sportstochov.cz.

Kurt na Beach volejbal, antukové
kurty na nohejbal a volejbal

Beach volejbal

Dne 11. června 2012 byly otevřeny kurty
na beach volejbal, nohejbal a volejbal, tedy jeden
nový písčitý kurt a dva nově zrekonstruované antukové kurty (viz foto níže). Kurty jsou v provozu
každý den od 10:00 hod. do 21:00 hod. Pronájem
jednoho kurtu na hodinu stojí 150,- Kč. Je také
možnost si kurty pronajmout na celý den za 500,Kč/kurt.

Zájemci o hru zaplatí pronájem kurtu před začátkem hry na recepci Sportovní haly, kde poté dostanou klíče od kurtů, které po
hře vrátí zpět na recepci. Ve Sportovní hale jsou hráčkám a hráčům k dispozici šatny a sprchy. Povinností hráčů je řídit se provozním řádem. Rezervace jsou možné na webových stránkách www.sportstchov.cz nebo na recepci Sportovní haly (tel.:
312 652 599).

V době odstávky haly, tedy 16.-29.7., jsou rezervace možné jen přes webové stránky, a to 24 hodin
dopředu. Kurty na objednaný čas odemkne pracovník SAMS, kterému hráči zaplatí za pronájem
kurtu. V tomto období (16. – 29.7.) se tedy nechodí přes Sportovní halu.
Bc. Tomáš Zajíc, Sportovní areály města Stochov - vedoucí organizační složky

Kurt č. 1

Kurt č. 2

