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Z KANCELÁŘE STAROSTKY
INFORMACE PRO OBČANY
1) CYKLOMAPY
Město Stochov společně s Klubem českých turistů zrealizovalo označení cyklotras na Stochově
a jeho okolí s názvem Svatováclavské stezky. Tato akce byla zakončena slavnostním otevřením
cyklotras dne 16.9.2016. Kudy vedou včetně zajímavých informací o městě a jeho okolí se dozvíte
v nových cyklomapách, které vznikly u příležitosti označení cyklotras. Věříme, že vám cyklotrasy
vč. cyklomap přinesou příjemné zpestření vašeho volného času. Cyklomapy si můžete vyzvednout
v informačním centru Města Stochov v budově MěÚ Stochov.
2) STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU
Na základě dokončení stavebních úprav mostu
ev.č.2-23623 Stochov Slovanka a následného projednání a dojednání rozsahu oprav místních komunikací
v objízdných trasách v našem městě, vám sdělujeme,
že opravy našich komunikací budou probíhat v termínu od 3.10.-9.10.2016. Z důvodu oprav bude provoz na místních komunikací omezen. Žádáme vás tímto o trpělivost, neboť jsme rádi, že oprava mostu je dokončena a po opravě místních komunikací bude tato celá investiční akce uzavřena.
3) TRIPPER - velká dobrodružná hra pro celou rodinu
Město Stochov, ve spolupráci s týmem TRIPPER, připravilo velkou dobrodružnou hru pro celou rodinu, při které se dozvíte mnoho zajímavého o našem městě. Poznejte krásy města Stochov v nové dobrodružné hře TRIPPER, která je pro
všechny zájemce zdarma k dispozici v informačním středisku městského úřadu.
Vydejte se s celou rodinou či přáteli po stopách symbolického pokladu svatého
Václava a naučte se něco nového nejen z historie tohoto pozoruhodného města.
Při čistém průchodu činí délka trasy 3,5 kilometru a zabere cca 2 hodiny vašeho
času, při kterých se budete královsky bavit.
4) Prodejna Technických služeb Stochov, s.r.o. - KVĚTINY
Z důvodu zpoždění rekonstrukce „PASÁŽE“ na Mírovém náměstí je tato prodejna přemístěna do bývalých prostor po České spořitelně, a.s., budova čp. 486. Prodejna květin bude otevřena nejpozději do
15. 10. 2016. Veškerý sortiment květin bude tedy opět zajištěn.
5) SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ a 10. VÝROČÍ PŘÁTELSTVÍ MEZI STOCHOVEM
A SAARWELLINGENEM
O Svatováclavském posvícení nás
navštívili zástupci partnerských měst
německého Saarwellingenu a francouzského Bourbon - Lancy. Při této
příležitosti se naši hosté zúčastnili
bohatého programu a při příležitosti
10. výročí podepsání smlouvy o přátelství mezi Stochovem a Saarwellingenem byl zasazen další strom přátelství.
Naši francouzští přátelé si prohlédli
Multifunkční centrum v Čelechovicích
a také kameny přátelství.
Mgr. M. Becherová, starostka města
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komise zasedala 26.9.2016 se zaměřením na plakátovací plochy ve městě
a hlavně na odstavená auta na místních komunikacích. Jen málokdo ví, že odstavení auta se může majiteli prodražit, hrozí totiž pokuta až 300.000,-Kč. Pan
Bc. T. Smital předložil komisi podklady, které se týkají této problematiky. Odstavená auta jsou nejen překážkou na parkovištích, ale hlavně jsou ekologickým nebezpečím. Postup při odtažení a likvidaci dlouhodobě opuštěných aut a autovraků na
pozemní komunikacích ve vlastnictví města je následující. Řízením je pověřen
pracovník odboru životního prostředí na základě podnětu městské policie. Odklizení se řídí jednak zákonem o odpadech č. 185/2001Sb., pokud se auto nachází
na veřejném prostranství, které není dálnicí, silnicí nebo místní komunikací, a dále
také pokud je veřejným prostranstvím účelová komunikace. Dále potom zákonem
č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon se aplikuje na opuštěná
vozidla – movitá věc, jestliže se nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje
životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního předpisu – nalezená na
dálnicích, silnicích a místních komunikacích. Na těchto komunikacích je zakázáno
odstavovat vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Vlastník je
povinen na výzvu majitele komunikace odstranit auto do dvou měsíců od doručení
výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní
komunikace na náklady vlastníka auta. Od 1. 1. 2015 podle novely zákona

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové, MÚ Stochov a Svazu
tělesně postižených Stocho za blahopřání k mým narozeninám.
Eva Rumlová
Děkuji paní starostce Mgr. Miloslavě Becherové a MÚ Stochov za blahopřání
a dárek k mým narozeninám.
Růžena Kopecká
Děkuji za blahopřání k narozeninám a za dary paní starostce.
Julie Kutzendörferová
Děkuji paní starostce a MÚ Stochov za milé přání k mým narozeninám.
Jarmila Poláčková
Děkuji paní starostce Mgr. Becherové, paní Mgr. Doušové, Svazu invalidů
a všem přátelům za blahopřání k narozeninám.
Marie Bradáčová
Děkujeme Městskému úřadu Stochov a starostce Mgr. Miloslavě Becherové za
milé blahopřání k našim narozeninám.
Vlasta a Jiří Benákovi
Děkujeme za blahopřání a dárky u příležitosti mého jubilea, a to městskému
úřadu, Komisi pro mládež a seniory a Svazu tělesně postižených.
Václav Pancner
Děkuji paní Mgr. Becherové, starostce našeho města, rodině a přátelům za blahopřání k mým narozeninám.
Miroslav Macoun

č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích dle par. 13 může tento autovrak trvale vyřadit z registru vozidel i vlastník komunikace.
Paní Chytrá informovala členy komise o připravovaných akcích na zlepšení prostředí, v němž naši občané žijí. Například přípravné práce na revitalizaci dalšího vnitrobloku, a to za DPS.
Komise se dále zabývala harmonogramem prací na
rekonstrukci zahrady ve 2. MŚ. V příštím roce by se
měla realizovat rekonstrukce zahrady v 1. MŠ. Členové komise doporučili, aby se na příští letní období
připravilo zastínění herních prvků na nově vybudovaném dětském hřišti mezi bloky G + F.
Pokud mají občané jakoukoliv připomínku týkající
se životního prostředí mohou se obrátit na členy komise. /Ing. S. Stejskal, Ing. J. Holanová, Bc. T. Smital,
paní E. Mejstříková a paní B. Chytrá/.
Připravila: B. Chytrá

VZPOMÍNKA
Dne 14. 10. 2016 již uplyne jeden smutný rok od
úmrtí mého drahého a milovaného manžela pana
Josefa Rabocha.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
Jiřina a dcera Květa s rodinou

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
10/2016 bylo vydáno ve Stochově dne 6 . 10. 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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ITES spol. s r.o.
Vážení občané,
zdravím vás jménem společnosti ITES spol. s r.o, i jménem svým, na prahu nové topné sezony 2016/2017. Jako každoročně bylo naším
hlavním úkolem během letních měsíců realizovat všechny plánované opravy, revize a prohlídky tak, aby nic nebránilo plynulé dodávce tepla
v nové topné sezoně. Tento úkol se nám podařilo splnit, byť ne zcela bez problémů, protože zejména tam, kde se dosud používá starší (byť
plně funkční a vyhovující) technologie, je stále větší problém zajistit odpovídající náhradní díly a odborné pracovníky pro jejich montáž. Během uplynulé letní přestávky, jak jste jistě zaznamenali, naše společnost realizovala poslední etapu výměny původního potrubí včetně vybudování nových domovních předávacích stanic v ulici S.K. Neumanna. Tato akce byla velmi náročná a naším úkolem bylo ji realizovat tak,
abychom co nejméně omezili dodávku teplé vody a aby zásadní práce s akcí spojené byly ukončeny před Svatováclavským posvícením.
Tato akce byla završením postupných změn v systému vytápění a přípravy teplé vody ve Stochově. Nyní již každý bytový dům má svoji předávací stanici a tedy není nikde připravována teplá vody centrálně pro více domů. Díky tomu a díky novým potrubním systémům je dodávka
tepla a teplé vody ekonomičtější.
Topná sezona 2016/2017 byla ve Stochově zahájena 23.9.2016.
Ladislav Foubík, vedoucí provozu Stochov ITES spol. s r.o.

DOMOV SENIORŮ - NOVÉ STRAŠECÍ
Domov seniorů Nové Strašecí byl na pozvání režiséra Zdeňka Trošky v Hošticích
Dne 19. července letošního roku byli senioři a zaměstnanci Domova seniorů Nové Strašecí a Domova Slaný pozváni do známé jihočeské vesničky
Hoštice a to samotným režisérem skvělé trilogie „Slunce, seno…“ Zdeňkem
Troškou. Pozvání pana režiséra předcházelo také „pozvání“ od ředitelky
Domova na tradiční seniorské kempování na Berounce, které se konalo od
20. 6. do 24. 6. letošního roku v chatě Ludmila v Roztokách u Křivoklátu.
„Pozvali jsme pana režiséra na tzv. „Hoštické odpoledne“, kdy se změnila
chata Ludmila na „hoštické náměstíčko, JZD Hoštice“ a zaměstnanci i senioři
se úžasně zhostili rolí a scének z uváděné komedie, včetně pěkných rekvizit,
kulis a kostýmů. Na terase chaty se objevila - Škopková (Marcela Semerádová), Škopek (Karel Filip), Venca Konopníkojc (Míra Kougl), Blažena (Irena
Juklíčková), babička v posteli na kolečkách (Věra Herinková), Keliška (Marie
Maštalířová), farář Otík (Alois Rambousek), Cecilka (Libuše Kocourková),
doktor (Bohumil Knobloch), Václavka Hubičková (Miluše Jůnová) a další
známé postavy.
Bohužel, pan režisér Troška se nemohl, ač by velmi rád, zúčastnit
z důvodu dotáčení nové komedie Strašidla, ale nabídl, že by nás rád uvítal
v „pravých“ Hošticích a osobně nám ukázal, kde se jednotlivé scény natáčely
a jaké u toho byly příhody. Domluvili jsme se na termínu a už se jelo. Protože
jsou zaměstnanci i senioři Domova kreativní a rádi překvapují, vystoupili
v Hošticích ve slušivých zástěrkách a šátcích se známou písničkou
pa,pa,pa,pa,papa,pa…….. Překvapení pana Trošky bylo fantastické a turisté
cvakali foťáky jako o závod (mysleli si, že je to vše předem připravené).
Pan režisér všechny vřele přivítal a vtipně se rozpovídal o svých báječných
komediích. Postupně nám ukazoval, z filmů známá místa a doplňoval je humornými příběhy. Překvapilo nás, jak malá je to vesnička, jak malý
je prostor, který ve filmu vypadá mnohem, mnohem větší. Na závěr našeho příjemného setkání jsme mu sehráli scénku: „Nákup počítače
v NDR“ v obsazení Škopková (Marcela Semerádová), Škopek (Karel Filip), Venca (Míra Kougl) a prodavač (Bohumil Knobloch). Scénka na
pana režiséra udělala velký dojem a vyvolala salvu smíchu u všech přítomných.
Pan režisér Troška celou skvělou akci udělal zcela zdarma se slovy: „Pro mne je největším oceněním, největším Oscarem to, že i po tolika
letech se lidé k filmům vracejí, hlášky z filmů zlidověly a jednotlivé scénky si lidé přehrávají a těší se z nich“.
PhDr. Mgr.Miluše Jůnová, MHA, ředitelka Domova seniorů Nové Strašecí
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY
TRIPPER
Sleduj stopy, navštiv památky, splň
úkoly, získej indicie a najdi poklad.
Dobrodružná hra TRIPPER zachvátila
nejen město Stochov, ale i jeho okolí. Na
cestu se vydávají maminky s kočárky,
teenageři, rodiny s dětmi ale i pejsci.
Myslíš si, že znáš svoje město?
Myslíš si, že tě nedokáže zastavit žádná překážka ve formě hádanky ani rébusu? Nech mobil doma, vezmi brožuru
TRIPPER a vydej se výlet. Zaručujeme,
že se budeš skvěle bavit, poznáš nové a
zajímavé lokality města Stochov a ještě
se u toho něco naučíš.
Vyzvednout si svůj TRIPPER zdarma
můžeš na těchto místech:
Stochov (Infocentrum) Jaroslava Šípka 486
Nádraží Stochov (Pokladna) –
Nádražní 43
Sportovní hala Stochov (Recepce) –
U Stadionu 531
Nové Strašecí (Infocentrum) Okružní 934
Kačice (Infocentrum) – Masarykova 20
Kamenné Žehrovice (Infocentrum) - Karlovarská 6
Lány (infocentrum) Masarykovo nám. 9
Tuchlovice (Infocentrum) U Staré školy 83
Více informací získáš na:
www.stochov.cz
www.tripper.cz
www.facebook.com/tripper.cz
Luboš Karlovec

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE
VE STOCHOVĚ PŘIPRAVUJE
ZÁJEZD DO PLR 26. ŘÍJNA 2016
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TENISOVÝ KLUB, z.s.
TENIS NA STOCHOVĚ
Celostátní turnaj mužů
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal ve dnech 3. - 5. září 2016 letos již druhý celostátní turnaj mužů. K prezenci se dostavilo 23 hráčů.
Nejvýše nasazeným hráčem byl Tomáš Burger /TK Ruzyně Praha/ 157. hráč České republiky. K vidění byla velmi kvalitní utkání. Z domácích hráčů dosáli dílčích úspěchů Roman Klusák, Marek Lhotský a Karel Klusák, když se jim podařilo postoupit do osmifinále turnaje. Turnaj
vyhrál nejvýše nasazený Tomáš Burger /TK Ruzyně Praha/.
Z výsledků: dvouhra – semifinále: Burger T. - Benda M. /TK Škoda Plzeň/ 7/5, 6/4, Zajíc T. /LTC Slovan Kladno/ - Mareš J. /TK Louny/
6/4, 5/7, 6/1, finále: Burger T. - Zajíc T. 6/7, 4/0, scr.
Čtyřhra – semifinále: Beneš M. /KAPITOL Tenis/, Burger T. - Svoboda Š. /TJ Radlice/, Peterka A. /TK Sparta Praha/ 5/4 scr., Mrázek A., /TK
Buštěhrad/, Mrázek D. /LTC Slovan Kladno/ - Braun T., Štětka O. /oba TJ Radlice/ 4:6, 6:3, 10:8, finále: Mrázek A., Mrázek D. - Beneš M.,
Burger T. 6/3, 6/3.
Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.

Stochovský pohár 2016
Tenisový klub Stochov, z.s. uspořádal v sobotu dne
10. září 2016 na tenisových kurtech ve Stochově již XIX.
ročník Stochovského poháru ve dvouhrách. Prezentovalo se 10 hráčů.
Z celkového vítězství se radoval Tomáš Velc ml., když
ve finále přehrál Karla Klusáka 6/0, 6/0. V soutěži útěchy slavil vítězství Vladislav Jurgovski, když ve finále
útěchy porazil Michala Ulmana 6/2, 6/3. Z výsledků:
čtvrtfinále: Klusák K. - Obršál S. 6/3, 6/1, Klusák R. Jurgovski Vl. 5/7, 6/3, 6/4, Velc T.ml. - Ulman M. 6/1,
6/0, Kos R. - Antoš L. 4/6, scr., semifinále: Klusák K. Klusák R. 4/2, scr. Velc T. ml. - Kos R. 6/0, 6/0, finále:
Velc T. ml. - Klusák K. 6/0, 6/0.
Ceny vítězům předal prezident klubu Roman Klusák.

Zleva vítěz T. Velc ml., finalista K. Klusák

zleva vítěz útěchy Vl. Jurgovski, finalista
M. Ulman

Posvícenský turnaj čtyřher v tenise 2016
U příležitosti Svatováclavského posvícení na Stochově dne
24. září 2016 uspořádal Tenisový klub Stochov, z.s. již XXVII.
ročník Posvícenského turnaje čtyřher v tenise. K prezenci se,
za krásného podzimního počasí, dostavilo 12 tenisových párů.
Z celkového vítězství se radovali mladí hráči domácího klubu
Michal Paták, Tomáš Velc ml., když ve finále přehráli nestárnoucí pár Karel Klusák, Roman Klusák 6/2, 6/3.
Z výsledků – čtvrtfinále: Kunkela M., Paták P. - Klusáková
J., Lhotský M. 6/3, 7/6, Paták M., Velc T. ml. - Boháč J., Kožušník R. 6/1, 6/0, Klusák K., Klusák R. - Jurgovski Vl., Ulman
M. 6/2, 6/4, Růžičková V., Žák R. - Pták, Pták 6/1, 6/0, semifinále: Paták M., Velc T.ml. - Kunkela M., Paták P., 6/1, 6/0,
Klusák K., Klusák R. - Růžičková V., Žák R. 6/2, 6/2, finále:
Paták M., Velc T.ml. - Klusák K., Klusák R. 6/2, 6/3.
Ceny vítězům předali Michal Ulman, Petr Paták a Vladislav
Jurgovski.
Zleva R. Klusák, K. Klusák, M. Paták a T. Velc

Roman Klusák, prezident klubu
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SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA STOCHOVA
Dovolte, abych vás informoval o novém ceníku ve Sportovní hale města Stochova, který se mění od 1.10.2016 –
30.4.2017. Došlo k částečným úpravám cen oproti minulému roku.
Zároveň bych vás chtěl pozvat na badmintonový turnaj, který se koná také ve sportovní hale v sobotu 8.10.2016.
Čeká nás jistě velká účast a napínavé souboje.
Bc. Michal Paták, DiS.
Sportovní areály města Stochova
vedoucí organizační složky

ŠACHY STOCHOV
Po delší přestávce, kterou jsme vyplnili tréninkovými zápasy, se nám podařilo v sobotu 23. 7. zrealizovat malý turnaj k mezinárodnímu dni
ŠACHU, který se slaví 20. července. Bohužel našeho pozvání nevyužil ani jeden šachista z řad dospělých a hráči z řad mládeže nepřišli
také.
Nakonec z toho byl takový oddílový turnaj, který podle mého názoru se nám povedl a docela jsme si hezky zahráli. Na prvním místě se
ziskem šesti bodů se umístil pan Honzík, který v regionální soutěži hraje na druhé šachovnici. Další tři místa si rozdělili se ziskem 5 1/2 bodu
po složitém výpočtu tito tři hráči. Druhý byl pan Pucholt, třetí pan Červenka a čtvrtý pan Koblic. Na místě pátém se usadil pan Zoula, který
vybojoval 3 1/2 bodu. O další tři místa se opět dělili tři hráči, kteří získali shodně po třech bodech a výpočet určil, že jako šestý bude pan
Tůma, jako sedmý pan Mrnka a osmý skončil pan Kabát. Devátý byl, se ziskem jednoho bodu, pan Švarcbach. Jak je vidět z výsledků, byl to
turnaj velice vyrovnaný a někdo musí být poslední vždy.
Čas nám utíká stále rychleji a tak nás zanedlouho čeká příprava na další ročník regionální soutěže. Připomínám ještě, že se stále scházíme každou sobotu odpoledne a v neděli dopoledne a stále rádi uvítáme mezi námi každého nového hráče.
Za šachový oddíl zdraví Tůma R.
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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

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

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
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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Jsme na webu:
www.stochov.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

NMS vydává :

Turisté Stochova strávili víkend v městě lázní a rybářství - v Třeboni
Je čtvrtek 15. září a turisté ze Stochova odjíždějí na prodloužený víkend do Třeboně, která je městskou památkovou rezervací a střediskem CHKO Třeboňsko, sídlem Rybářství Třeboň, tradičními lázněmi s léčbou hlavně pohybových ústrojí, ale také městem rybníků a historických památek.
Po ubytování na zámku, následovala krátká prohlídka města. Krásný slunečný páteční den turisté věnovali dvanácti km pochodu po stezce Kolem Světa. Rybník Svět s rozlohou 201,5 ha se řadí na desáté místo mezi českými rybníky a procházka po jeho hrázi je skutečně nádherná. Po celé trase naučné
stezky je mnoho informačních panelů, které seznamují návštěvníky s přírodními úkazy a rybářstvím.
Necelé 2 km před cílem pochodu jsme ještě navštívili Schwarzenberskou hrobku, kde jsou uložena těla
Schwarzenberků, jejich srdce se však nacházejí ve zvláštních schránkách v Českém Krumlově.
V sobotu se turisté, za mírného deště, vypravili k největšímu rybníku Jihočeského kraje, Rožmberku.
Jeho rozloha činí uctihodných 490 ha. Ráno jsme se vypravili vlakem do Lužnice a odtud po svých
k hrázi rybníka se staletými duby, kde hnízdí mnoho druhů ptáků. Počasí se umoudřilo a opět bylo příjemně. Při krátkém odpočinku na odpočívadle, nalezli členové KČT ledvinku, kterou tu zapomněl
jeden z cyklistů a v ní větší obnos peněz, fotoaparát, mobil a několik karet. Pomocí tohoto mobilu se
povedlo nalézt jednoho jeho známého a ten zajistil informace o tom, kde se jeho ledvinka nachází.
Za krátký čas tento cyklista turisty dojel a jeho ledvinka mu byla předaná. Z nálezu měl velkou radost,
poděkoval a chystal se předat nálezné, což bylo odmítnuto.
V neděli opět začalo pršet, a tak bylo rozhodnuto navštívit výletní loď na rybníku Svět. Počasí
a špatná viditelnost rozhodla o tom, že na místo lodi jsme se vydali ještě na procházku krásným lázeňským a rybářském městem, s nádherným velkým parkem, a po té jsme se vydali na cestu domů. Celý
tento víkendový zájezd byl kladně hodnocen a všichni se spokojeně rozešli do svých domovů.
Text i foto: Václav Čížek

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

