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INFORMACE Z KANCELÁŘE STAROSTKY
Revitalizace Smetanových sadů
Opravy parku u Mírového náměstí ve Stochově probíhají již několik týdnů a budou pokračovat
až do konce letních prázdnin. Pro obyvatele města bude park sloužit jako odpočinkové místo,
kde budou blízko přírodě, a rádi zde posedí. Celkově vyjde město Stochov revitalizace Smetanových sadů cca 2 mil. Kč, milion korun přislíbil, jako dotaci, Středočeský kraj.
Prvním krokem bylo vykácení nevhodných a starých stromů, které budou nahrazeny novou
výsadbou. Kromě několika stromů a památníku, který bude stát stále na stejném místě, budou
Smetanovy sady kompletně
předělány. Uprostřed parku budou vybudované nízké zídky,
které budou sloužit k sezení.
Lavičky se umístí podél dvou
nových cestiček, které parkem
povedou.
„Bude zde i pár herních prvků
pro děti, jako jsou například dřevěná zvířátka,“ uvádí starostka
Stanislava Fišerová. Žádné hřiště či prolézačky v parku obnoveny nebudou. „Má jít o odpočinkovou zónu, dětské hřiště by
tu nebylo vhodné. Zpracováváme ale projekty na dvory
mezi obytnými bloky v okolí parku, kde bude jak vyžití pro
děti, tak odpočinková zóna. Pokud to půjde, navýšíme
i parkovací místa,“ vysvětluje starostka.

Foto i text: Gabriela Krejčová
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ITES spol. s r.o.
Vážení nájemníci,
navzdory právě probíhajícímu období
prázdnin a dovolených pro nás není letní
čas časem odpočinku. Do zhruba tří letních
měsíců musíme „nahustit“ veškeré rozsáhlejší opravy a údržbu zdrojů a topného
systému, které nelze provádět v topné
sezoně.
Prioritou letošního roku byla především
oprava kogenerační jednotky CAT 1000 na
K1 a dále rekonstrukce komínového tělesa
tamtéž. V případě opravy kogenerační
jednotky se jednalo o práce naplňující
svým objemem i rozsahem charakter opravy generální.

Kogenerace byla postupně odstrojena a byly
prověřeny výměníky tepla, ústrojí motoru spalujícího zemní plyn a odtahové spalinové
cesty.
Právě odtahové cesty se ukázaly ve velice
špatném stavu, což nám již dříve signalizoval
vznik většího množství kondenzátu. Bylo tedy
nutno kompletně odebrat izolaci tubusů, odstranit oplechování a postupně prověřit stav
ocelového vnitřního pláště a v místech prorezavění provést opravy. Před opětovným zaizolováním a oplechováním odtahových tubusů
jsme do horní části instalovali odtokové kanálky pro odvod kondenzátu tak, aby nezatékal
do izolace. Díky tomu, že jsme do zahájení

REDAKČNÍ RADA NMS POKRAČUJE
V SOUTĚŽI O NEJKRÁSNĚJŠÍ
PRÁZDNINOVOU FOTOGRAFII.
ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE,
ABY NÁM POSÍLALI FOTOGRAFIE SVÝCH
RATOLESTÍ Z PRÁZDNIN, A TO NA E-MAIL:
stochov@stochov.cz

Technické služby Stochov, s.r.o.
Vážení občané, v měsíci srpnu 2014
budou TS Stochov provádět opravy
povrchů vozovek a opravy vodorovného dopravního značení (přechody, parkoviště atd.). V souvislosti s průběhem
těchto prací bude docházet ke krátkodobým dopravním omezením. Místa
omezení budou označena a zabezpečena. Děkujeme za pochopení.
Za TS Stochov, s.r.o.
Petr Šváb - technik provozu

prací v červnu 2014 již naplnili více jak 2/3
nasmlouvaných provozních hodin kogenerační jednotky, jsme mohli opravě věnovat
celé léto a roční limit motohodin bez problémů v podzimním a zimním období splníme.
O opravě komínového tělesa, která právě probíhá, vás budu informovat v příštím
čísle tohoto periodika.
Ladislav Foubík
vedoucí provozu Stochov
ITES spol. s r.o.

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - JOSEF
NABÍZÍME: KOMPLETNÍ PNEUSERVIS, KOMPLETNÍ SERVIS
VŠECH ZNAČEK. OPRAVY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ,
DIAGNOSTIKA, MECHANICKÉ PRÁCE, ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
NA SUCHO I MOKROU CESTOU, GEOMETRIE, PŘÍPRAVA
NA STK, PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ S 5% SLEVOU, ODVOZ
ZÁKAZNÍKA ZDARMA, RYCHLOST, PEČLIVOST, KVALITA.
AREÁL RYNHOLEC (BÝVALÝ DŮL ČS ARMÁDY)
TEL.: 731903595, 604145955,
PO - PÁ: 8,00- 17,00 HODIN, SO: 8,00 - 12,00 HODIN
E - MAIL: Autopneuservis-josef@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Městskému úřadu Stochov za přání a dárek k mým
narozeninám.
Eva Gruntorádová
Děkuji Městskému úřadu Stochov, paní starostce, paní
Suprunové a Svazu invalidů za dárky a přání ke kulatým
narozeninám. Dále všem čelechovským kamarádkám za
krásné dárky a květiny, které mě potěšily. Všem velký dík.
D. Čížková
Děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Fišerové a paní
Suprunové za milou návštěvu a předání dárků k mým
90. narozeninám. Za blahopřání děkuji též rodině a přátelům.
Miloš Chaloupka
Děkuji za gratulaci a dárky k mým 70.narozeninám paní
starostce Ing. Stanislavě Fišerové, paní Urbanové a celému
Městskému úřadu
Ján Piskor
Ráda bych touto cestou poděkovala paní starostce Stanislavě Fišerové a organizaci Červeného kříže za dárek
a gratulaci k mým narozeninám.
Blažena Křížková
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ROZHOVOR SE STOCHOVSKÝMI OBČANY
MICHAL BAUER A JAKUB BEČVÁŘ
Stolní fotbálek se ve Stochově hraje již několik let. Ačkoli by tuto aktivitu mohl někdo pokládat za hospodský sport, několik mladých lidí ze Stochova si před dvěma lety založilo vlastní klub Monton de Tontos a svůj
volný čas tráví trénováním a zápasy po celém kraji. Zatímco tým A pod
vedením kapitána Michala Bauera (25) hraje první ligu již delší dobu, tým
B se se svým kapitánem Jakubem Bečvářem (21) probojoval do první ligy
tuto sezonu.
Jak jste se ke stolnímu fotbálku dostali?
Michal Bauer: Já jsem hrál fotbálek již dříve v jiném stochovském klubu, ale
nepohodli jsme se, tak jsem si před dvěma lety založil vlastní tým Monton de
Tontos.
Jakub Bečvář: Já jsem se k fotbálku dostal zhruba před půl rokem, kdy mi
právě Michal nabídl, jestli bych nechtěl složit tým B, se kterým bych hrál
Michal Bauer (vlevo) a Jakub Bečvář (vpravo),
v druhé lize. Vlastně jsme první, kdo má tým A i B.
foto: Gabriela Krejčová
Co vás na hraní nejvíce baví?
Michal Bauer: Určitě je to parta lidí, která se při hraní schází. Navíc jsem díky tomu poznal i spoustu zajímavých lidí z jiných měst, kteří se
stali mými přáteli.
Jakub Bečvář: Pro mě je to kompenzace za normální fotbal, který jsem musel přestat hrát kvůli zdravotním problémům. Takže takový
koníček místo sportu.
Oba jste kapitáni, co vše se od vás očekává?
Michal Bauer: Vybíráme vlastně lidi do týmu, sami si ho sestavujeme. Píšeme rozpisy na každý zápas, sledujeme, jak se hráči zlepšují
nebo naopak. A samozřejmě jsme taková morální podpora celého týmu.
Jakub Bečvář: Také kontrolujeme dodržování pravidel při utkáních a domlouváme zápasy s jinými kluby.
S jakými týmy například hrajete?
Michal Bauer: S různými kluby z Prahy, Kladna, Nového Strašecí, dokonce i s Čelechovicemi.
A všichni členové vašeho klubu jsou ze Stochova?
Jakub Bečvář: Všichni ne, například já mám ve svém týmu tři lidi z Kačice.
Jaký je zatím váš největší úspěch?
Michal Bauer: Obsadili jsme třetí místo v La liga sever, druhé místo v Kladenské lize, kde má stolní fotbálek více než desetiletou tradici,
a probojovali jsme se i na mistrovství republiky, kde jsme skončili osmí.
Jakub Bečvář: Pro nás je určitě největším úspěchem to, že jsme postoupili do první ligy. Byl to obrovský posun, protože v půlce sezony
jsme byli poslední.
A jak často se scházíte na tréninky?
Michal Bauer: Přiznám se, že náš tým skoro netrénuje. V podstatě je pro nás tréninkem každý zápas.
Jakub Bečvář: Já chci po hráčích, aby chodili hrát každý týden, pořád je co zlepšovat. Takže se většinou ve středu scházíme v naší
klubovně v hospodě na stadionu.
Takže i zápasy probíhají ve vaší klubovně?
Michal Bauer: Jednou probíhají zápasy u nás, podruhé u protějšího týmu.
Jakub Bečvář: Povětšinou mají svoji základnu také v nějakých hospůdkách.
Jak dlouho trvá takový zápas?
Michal Bauer: Právě protože se hra může někdy protáhnout i na několik hodin, pořádáme utkání většinou v pátek nebo v sobotu.
Jakub Bečvář: My hráváme i v neděli. Vždy záleží na kapitánovi domácího týmu, jaké dva termíny navrhne. Hosté si pak musejí jeden
vybrat, aby byl schopen jejich tým nastoupit alespoň ve čtyřech, což je minimum.
Hrajete na španělském stole, který oproti plastovému nemá krycí sklo. Dochází někdy ke zraněním?
Michal Bauer: Občas vlítne míček do obličeje a může způsobit mírné poranění. Mně se ale mnohem častěji stává, že mi míček neúmyslně
vlítne do výstřihu hráčky.
Jakub Bečvář: Já zatím nemám žádné špatné zkušenosti. Jednou jsem ale musel nastoupit se zlomenou rukou, což k jejímu zahojení
rozhodně nepřispělo.
Dalšími současnými členy týmu A jsou: David Cibula, Jaroslav Vojtěch, Daniel Podpěra, Jaroslav Burger, Michaela Křenková a Lukáš Vojtěch, týmu B: Slávek Wolf, Adam Mansfeld, Miroslav Rybák, Jaroslav Jiruš, Roman Šach, Vojta Srb a Tereza Srbová.
Za rozhovor děkuje Gabriela Krejčová
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REKLAMY A INZERÁTY
!!! 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

Wüstenrot - hypoteční banka
HYPOTÉKA JIŽ OD 2,29%
nyní správa úvěru zdarma
HYPOTÉKA REFIN již od 2,19%
zpracování refinu zdarma
Poradenská kancelář Kačice
po-ne tel.:777 756 766
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

J. Kindl

M.Vodička

312/244089

312/658202

312/651893

602/155815

606/823732

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 zahrani ční
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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ČÁPI V KAČICI
V Kačici okroužkovali tři čapí mláďata, krátce na to jednoho z rodičů srazilo auto
O tom, kolik mladých čápů se letos vyklubalo na kačickém
komíně bývalého mlýna, spekulovali místní několik dní. Nakonec na ně ve středu 2. července čekalo překvapení v podobě
čapích trojčat, jejichž kroužkování se již několikátým rokem
ujal ornitolog Stanislav Lepič, který se mimo jiné stará také o
údržbu hnízda, ve kterém našel letos například opasek. „Čápi
si do hnízda nosí hodně provázků a nebezpečných předmětů,
takže tyto věci musím vždy vyndat,“ vysvětluje ornitolog.
Cestu k pětadvacetimetrovému komínu zpřístupnili slánští
hasiči svou vysokozdvižnou plošinou, která nahoru vyjížděla
hned několikrát. Na čápata se chtěl podívat skoro každý
vzhledem k loňské tragédii, kdy byla mláďata vyhozena
z hnízda cizím čápem a kroužkování tak neproběhlo. „Čápi se
občas perou o hnízdo, ale vyhození mláďat je výjimečné,“
říká odborník.

Bohužel, smůla se Kačiči nevyhnula ani letos. Pět dní po kroužkování se stala nehoda, při níž
se jeden z dospělých čápů střetl s automobilem a na následky zranění zemřel. Srážka se stala
na silnici u fotbalového hřiště a podle policie nenese padesátiletý řidič z Kladenska na nehodě
žádnou vinu.
Místní mají obavy, aby jeden čáp všechny mladé nakrmil. Proto se majitel místní hospody U
Čápa, Daniel Štěpán, domluvil s kladenskou záchrannou stanicí na dokrmování čápat. Toho se
ujal člen České speleologické společnosti Josef Loh, který pravidelně leze na komín a mláďatům
nosí potravu.
Není divu, že se obyvatelé Kačice
chtějí o čápy postarat. V okolí se
totiž žádné čapí hnízdo nevyskytuje,
nejbližší je až v Jesenici u Rakovníka. „Čápům se tu líbí, protože mají
k dispozici velký areál s dostatkem
potravy,“ říká Lepič a dodává, že
místní pár létal často na Záplavy do
Srb a byl spatřen i u rybníka
v Doksech.
Foto i text: Gabriela Krejčová

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO STOCHOV
8/2014 bylo vydáno ve Stochově dne 11.8. 2014. 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, Gabriela Krejčová tel.: 732 573 587 e-mail: krejcova.gabina@seznam.cz, Jana Suprunová tel.: 312 651 277
e-mail: sekretariat@stochov.cz, Tomáš Baroch tel.: 312 679 102 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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PŘÍSPĚVEK OD ČTENÁŘE
Vzhůru za Prazdrojem
Chtěli byste si prohlédnout výrobní závod nejslavnějšího českého piva v Plzni? Měli jste jet s námi. Svaz STP Stochov takový
zájezd pořádal. Návštěvu pivovaru Plzeňský Prazdroj a jako třešničku na dortu výlet motorovou lodí po Hracholuské přehradě.
9. července před osmou hodinou jsme nasedli do luxusního
autobusu, to je takový co má nad hlavami vypnuté televizní obrazovky a zavřený záchůdek v podpalubí, a vyrazili. Většina účastníků byla ze Stochova, několik zájemců přisedlo v Kladně. Celkem
41 lidí.
Pan řidič ví, že je po určité době záhodno zastavit na vhodném
parkovišti pro oddech a také tak učinil. Na dálnici čerpací stanice
firmy Shell. My jsme se ani tak nezajímali o kvalitu nebo cenu
benzinu, ale o pozemské starosti – dojít si na toalety, případně dát
si něco na zub. Vstup do toalet byl přehrazen sklopnou otáčecí
zábranou, nad kterou se skvěl nápis: „15 Kč. Nezapomeňte si vzít
stvrzenku, dá se použít při placení občerstvení.“ No co.
V Německu stojí na dálnici toaleta půl euro a káva 2 EU, tady byla
káva za 60,- Kč. Ale jistota, že nebudou kvůli mně zastavovat
u nějakého stromu, stojí za 60 korun.
V 10 hodin jsme už stáli na nádvoří Pivovaru Pilsner Urquell
a vydali se do návštěvnického centra k prohlídce pod vedením
sympatické průvodkyně. Dozvěděli jsme se řad zajímavostí, např.
jak vypadají plnící linky pro plnění půllitrových lahví, plastových
lahví, sudů a cisteren. Víte, že nové prázdné 1 ½ litrové plastové
lahve se dodávají jako mrňavé lahvičky, velké asi jako doutník
a teprve před plněním se nahřejí a ony „lup“ – a jsou z nich lahve
o velikosti, jakou známe z obchodů?
Tak plnírny byly prvním provozem, který jsme navštívili. Vlastně
nás prováděli pozpátku, plnírna je poslední článek výroby. Následovaly varny. Nejprve starý, již vyřazený provoz, pak nová varna.
Pro nás laiky mezi nimi nebyl velký rozdíl. Všude velké lesknoucí
se měděné kotle. Ty nové se leskly víc. Dámy se od průvodkyně
dozvěděly, jak udržet jejich vysoký lesk, ale mne to nijak nezaujalo. Do kotlů se dává slad a voda, pak se třetina odčerpá do jiných
kotlů, uvaří, vrátí do původního kotle a tak se to opakuje. Tady se
má škrob měnit na cukr. Teprve potom se přidává chmel a znovu
vaří. Důležité pro kvalitu budoucího piva je i to, že se používá místní voda. 2 kilometry od závodu jsou 100 m hluboké studny
s vodou, která má lepší kvalitu než má kojenecká voda.....
Důležitým prvkem při výrobě piva jsou studené sklepy, kde se
budoucí pivo skladuje v sudech. Sklepy pod pivovarem mají celkovou délku 9 kilometrů. Je v nich teplota mezi 4 až 9 stupni Celsia.
Tato teplota je důležitá, protože dnešní kvasinky nejlépe mění
cukr na alkohol právě v tomto chladu. Z takto popsaného postupu
by asi pivo nikdy nebylo, ale neberte tento příspěvek jako návod
na vaření piva. Faktem je, že Plzeňanům se výroba piva daří, jak
jsme se mohli přesvědčit při ochutnávce. Opravdu ochutnávka,
v jednom sklepě každý dostal tak asi třetinku piva. Ale bylo dobré.
Sudy. Důležitá součást výroby piva. Pivovar má vlastní bednáře,
kteří vyrábějí sudy obvykle s obsahem 40 hektolitrů. Učební obor
bednář už neexistuje, přeškolení z kvalifikace truhlář na obor bednář si zajišťuje místní výrobna sama.

Foto: zdroj internet
Obor bednář je dokonce tak vzácný a vymizelý, že se tu dokonce
doškolují i řemeslníci ciziny, např. z Francie. Sudy pro pivo se
vysmolují, aby pivo nepřišlo do styku se dřevem sudu. Už víme,
že vinné sudy se nevysmolují, u nich je kontakt vína se dřevem
žádoucí.
Po uzrání piva v sudu a jeho vypuštění se sud musí uvnitř
vyčistit. Jenže aby sud vydržel tlak kvasícího piva, nemůže mít
žádná velká vrátka pro toho, kdo má do sudu vlézt a vyčisti ho.
Takže dvířka se dělají malá. Na výšku někdy 30 někdy 40 cm,
šířka snad 20cm. Jsou eliptická. Když se do nich leze, strčí se
dovnitř jedna ruka, pak se prostrčí hlava, hruď a celé tělo.
V jednom místě byl pro návštěvníky připraven model, jen to víko
sudu s otvorem. Nikdo z nás neměl odvahu prolézačku pokořit.
Prý to občas nějaký návštěvník zkusí. Víte na čem muži nejvíc
uváznou? Na zadku. Mají totiž v zadní kapse kalhot peněženku
nebo mobil.
A víte, jak najít cestu ze sklepů, kdybyste se ztratili? Prostě
podle vody. Všude totiž tečou stružky, půjdete ve směru jejich
toku až k východu.
V objektu pivovaru je i restaurace Na Spilce. Ve starém pivovaru byla spilka sklepení kde probíhalo kvašení piva. Provoz byl
přestěhován, ale zůstal název a sklep proměnili v hospodu. Tam
jsme se naobědvali. Stylově jsem si dal pivní guláš, ale jaksi jsme
si vzájemně nepadli do chuti. Pro mne to byla ta smutnější část
dne.
Odjíždíme k Hracholuské přehradě, nalodíme se na motorovou
loď a plavíme se k cílové stanici Nový Most. Plavba trvá tři čtvrtě
hodiny a měří 11 kilometrů. Okolí bylo nádherné. Lesy, travnatý
břeh se snadným přístupem do vody a pozor, čistá voda. Jen té
vody je letos všude málo. Ptal jsem se kapitána a ten tvrdil, že
chybějí 2 metry. To si asi přidal, ale suché dno u břehů má všude
délku několika metrů.
Přesedáme z lodě na náš čekající autobus. Za 90 minut jsme
doma. Myslím, že jsme byli spokojeni. Ještě dík za péči naší organizátorce paní Dvořákové a na viděnou na příštím výletu.
Jan Dáňa
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DR. OPTIK s.r.o.
VČASNÉ VYŠETŘENÍ ZACHRÁNÍ VÁŠ ZRAK
DR.OPTIK s.r.o. v současnosti realizuje projekt včasného
záchytu a léčby keratokonu oční rohovky ve spolupráci
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.
Cílem programu je seznámit širokou laickou veřejnost
s problematikou závažných očních chorob, zejména se zaměřením na degenerativní onemocnění rohovky, zvané keratokonus,
s následným bezplatným vyšetřením v provozovnách
DR.OPTIK. Celý projekt po odborné stránce vede
MUDr. Jaroslav Madunický, vedoucí lékař Refrakčního a laserového centra 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Pane doktore, jaké jsou v současnosti nejnebezpečnější oční
choroby, které mohou ohrozit náš zrak?
Začnu trochu netradičně. Záleží totiž na tom, kde žijete. Řada
autorů uvádí, že nejčastější příčinou slepoty v Africe je šedý zákal,
to je zkalení lidské čočky. V této lokalitě je problémem dostupnost
u nás zcela běžného a bezpečného operačního výkonu. V Jižní
Americe a v Asii je to zase zelený zákal (glaukom), při kterém dochází ke zvýšení nitroočního tlaku, což má za následek odumírání
nervových vláken v sítnici. Neléčený glaukom vede ke slepotě.
Ve vyspělých zemích (Evropa, Rusko, Severní Amerika) je v dnešní
době hlavním problémem tzv. věkem podmíněná makulární degenerace. Jak napovídá název, postihuje osoby staršího věku. Zrádnost
této choroby tkví v tom, že je zasažena centrální část sítnice včetně
tzv. žluté skvrny, která se podílí na centrálním vidění. Naštěstí jsou
již k dispozici preparáty, které mohou tento patologický proces
zpomalit či zastavit. Celosvětovým problémem je však i tzv.
keratokonus.
Z Vašich úst vyplývá, že keratokonus je velmi závažné onemocnění. Můžete ho prosím podrobněji popsat?
Při tomto, ve většině případů dědičném onemocnění, dochází
z ne zcela jasných důvodů k degeneraci všech 5-ti základních vrstev
rohovky, i když poslední vrstva (endotel) nemusí být postižena.
Z důvodu degenerace se rohovka zeslabuje, její zmenšená síla má
za následek její vyklenování a v drtivé většině případů nárůst mínusových dioptrií. Pacienta přivádí k očnímu lékaři nejčastěji opakované zhoršování vidění a zvyšování mínusových dioptrií. K diagnostice
nám slouží speciální přístroje, které však pro svou nemalou cenu
nemohou být ve výbavě každé oční ambulance. Pokud je toto onemocnění stabilizováno, nemocný se pouze sleduje a nejlepší korekční pomůckou jsou brýle nebo tvrdá kontaktní čočka. V případě vyvíjejícího se keratokonu, který může skončit až transplantací rohovky,
máme řadu řešení, které mohou zhoršující se keratokonus zastavit
a vyhnout se tak v budoucnu náhradě rohovky. Keratokonus jako
takový nelze zcela vyléčit.

V čem vidíte význam tohoto projektu a jak bude probíhat?
Význam projektu spočívá ve včasném záchytu této oční rohovkové nemoci, která má 4 stupně. Platí totiž, že čím dřív je
keratokonus diagnostikován, tím lepší je i prognóza nemoci.
Nemocný může být plně – nejen pracovně – aktivní. My oční
lékaři musíme udělat vše pro to, aby se pacient vyhnul velmi
náročné transplantaci rohovky. Je to naší povinností. Z tohoto
důvodu jsem se rozhodl lidem v dané lokalitě přednášet nejen
o tomto očním onemocnění, ukázat některá videa operací ale
i odpovídat na jakékoliv dotazy. A to vše tak, aby laická veřejnost alespoň částečně měla představu o výše uvedených nemocech a poučila se. Hned po mé přednášce a také následující
den bude zcela zdarma pro zájemce provedeno vyšetření na
přístroji Pentacam, který spolehlivě keratokonus diagnostikuje.
V případě určení této zrádné nemoci pacienty rádi komplexně
vyšetříme na Oční klinice 1.LFUK, Ústřední vojenské nemocnice
– Vojenská fakultní nemocnice v Praze.
Děkuji pane doktore za Vaše odpovědi
Bc. Simona Marušáková
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KAMARÁDI
Den Země

Nenech se vystrašit Sherlocku!!!

Jak jste se již dozvěděli, dne 8. 6. 2014 proběhl Den Země
na Stochově pod vedením Kamarádů. Rozhodli jsme se totiž, že odstraníme odpadky na trase Pohádkového lesa, aby
se nám v září na něm lépe soutěžilo.

První ročník bojovky pro dospělé proběhl letos
28. 6. 2014. Zúčastnili se čtyři týmy.

Účast byla malá. Ale i tak jsme se pobavili a udělali pořádný kus práce. Odpadků bylo opravdu požehnaně...
Bohužel jsme nedokázali plně vyčistit celou trasu. Na určitých místech, hlavně u zahrádek, jsme objevili několik skládek s odpadem (cihly, gumy, pružiny…) viz foto, či naše
rajče (fotoalbum na webu). Tento odpad se nám do pytlů
nevešel a upřímně, bychom ho ani neunesli.
Je to pohoršující a ukazuje to, jaké „lidstvo“ je. Stochov
má svůj sběrný dvůr, na který tento odpad můžete vozit! Je
přece jedno, jestli odpad vezete do sběrného dvora nebo na
pole!!! Bohužel Kamarádi nemají prostředky na vyklizení
těchto skládek, doufáme tedy, že příští akci s úklidem našeho domova se nás sejde více a seženeme nějaké prostředky
na odklizení těchto „černých skládek“.
Těším se na vás na našich akcích.
Lucie Gombitová

Trasa byla nenáročná, i když středně dlouhá.
Tvořila sedm stanovišť, na kterých se dva soutěžní týmy střetly v boji, postřehu, přemýšlení,
rychlosti v hádankách o záhadných detektivkách.
Každý z týmu se držel statečně. Mezi stanovišti
číhala strašidla všech velikostí a různého stupně
děsivosti.
Všichni si první ročník užili a moc se těšíme na
opakování, které vás možná čeká ještě letos ;)
Budu se na vás těšit.
Lucie Gombitová
P.S.: Dále bych vás chtěla pozvat na Pohádkový
les v září či náš prodejní stánek o posvícení.
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Vážení občané,
v termínu od 30. 6. do 13. 7. 2014 proběhla odstávka Sportovní haly ve Stochově. Každý rok je nutné v době odstávky udělat
spoustu práce a nejinak tomu bylo i letos. I nadále pokračujeme s opravou zdiva, kde ve vnitřních prostorách nanášíme na očistěná místa
sanační omítku. Sanační omítkové systémy se používají jako součást komplexního způsobu sanace vlhkého zdiva a omítek poškozených
vlhkostí. Během odstávky také došlo k natření nejvíce namáhaných stěn v prostorách sportovní haly omyvatelným nátěrem, za což patří
velký dík zaměstnancům, kteří natírání prováděli. Nyní je již provoz ve sportovní hale standardní. V měsíci srpnu bude ve sportovní hale
velice živo, protože na soustředění postupně dorazí tři florbalové kluby. Nejvíce účastníků bude mít poslední soustředění týmu AC Sparta
Praha-florbal. Mělo by dorazit téměř 100 zástupců tohoto florbalového klubu. V červnu a v červenci proběhlo na stochovských kurtech, již
třetí rok po sobě, soustředění tenistů z Ruska, takže jsme opět mohli obdivovat tréninkové nasazení a umění mladých tenistů, kteří mají
Stochov jako letní základnu pro objíždění mezinárodních tenisových turnajů. V předposledním červencovém týdnu proběhlo na kurtech
další soustředění, tentokrát tenistů z TK Stochov.
Na závěr bych chtěl dodat, že se můžete těšit na novou saunu v Relaxačním centru ve Sportovní hale ve Stochově. Pravděpodobně na konci srpna dojde k montáži nové sauny. Bližší informace o blížícím se termínu budou ve druhé polovině srpna na našich webových
stránkách www.sportstochov.cz.
Bc. Tomáš Zajíc
Sportovní areály města Stochova - vedoucí organizační složky

FUTSAL NA STOCHOVĚ
ČTYŘI STOCHOVSKÉ CELKY ZASÁHNOU DO NOVÉ FUTSALOVÉ SEZÓNY
Příprava nového mistrovského ročníku kladenských okresních futsalových
soutěží 2014/2015 vrcholí. Do nové mistrovské soutěže vstoupí
i všechny čtyři místní celky, FC Arvato Stochov se představí v Okresní
soutěži I. třídy, v nejnižší okresní soutěži si pak zahrají FK Stochov,
FC Stochov a Meteor Stochov.
Kladenské futsalové soutěže se hrají vždy v období od listopadu
do konce března následujícího roku, ta nejvyšší – okresní přebor – se hraje v
sobotních termínech ve slánské sportovní hale BIOS. Nižší dvě soutěže –
Okresní soutěž I. a II. třídy – se hrají v krásné moderní hale na Stochově,
OS I. třídy rovněž v sobotních termínech, nejnižší okresní soutěž se hraje
vždy v neděli. Právě tato soutěž ještě stále není uzavřena, pokud mají tedy
jakékoliv kolektivy zájem o sportovní konfrontaci, mohou se přihlásit až do
30.9.2014. Ani finančně není soutěž nijak náročná, startovné ve výši 8.000,Kč zahrnuje veškeré náklady na účast v soutěži, mimo cestovného k duelům.
Složení OS II. třídy k 31.7.2014:
Blevice 73
Buštěhrad, FC Hornets
Horní Bezděkov, 1.FC
Kačice, FK
Kladno, Ceresit Hvězda
Knovíz, Sokol
Krakovec, FC
Rozdělov, AFK

Slaný, R.S.C. Čechie „C“
Slaný, Jafra FK
Slaný, FK Union
Stehelčeves, SK
Stochov, FC
Stochov, FK
Stochov, Meteor
Velká Buková, FC

Pokud jsou tedy na Stochově či v nejbližším okolí kolektivy
či různé party, chodící si zakopat fotbálek do haly či na malé
hřiště, případně by měly zájem o zpestření zimní přípravy
fotbalové celky, stále existuje možnost zúčastnit se nadcházející futsalové mistrovské sezóny. Do nového ročníku
kladenských okresních soutěží se do termínu uzávěrky přihlásilo sice již čtyřicet týmů, což z futsalu dělá v našem regionu po fotbalu druhý nejmasovější sport, nicméně možnost
zahrát si mají i další zájemci.
V případě zájmu o účast v Okresní soutěži II. třídy je možno kontaktovat předsedu OkKF Kladno p. Nepila (774 777
477), případně napsat na e-mail futsalkladno@seznam.cz.
Pavel Nepil

Pojeďte s námi
na krásnou neobvyklou
dovolenou.
Rozpis plaveb, rezervace
a další informace na
www.lagrace.cz
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ŘEZNICTVÍ NA STOCHOVĚ

OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá:
7,30 -17,00 hod.
Sobota:
7,30-11,00 hod.

607 068 090

Jsme na webu:
www.stochov.cz

NMS vydává :

KAMARÁDI

Kamarádi Stochov zvou všechny
děti a dospělé na

v sobotu 6. září 2014
Start bude od 9 do cca 11 hod. od Domu kultury ve Stochově
na Mírovém náměstí. V lese opět potkáte plno pohádkových
postav, se kterými budete soutěžit a hrát si. Na cestě bude
připraveno malé občerstvení, na startu a v cíli malování na
obličej a nově třpytivé tetování. Za absolvování cesty děti
obdrží diplom a sladkou odměnu. Startovné: děti – 40,-;
dospělí – 60,- (děti do 3 let zdarma)
Případný zisk z akce bude použit na další akce pořádané
Kamarády po celý rok.

Městský úřad Stochov
J. Šípka 486
273 03 Stochov
Telefon:
(+420) 312 679 102
Fax:
(+420) 312 679 132
E-mail:
stochov@stochov.cz
Foto: p. Jeníček

GALERIE 90 - LETÝCH
Dne 23. července 2014 oslavila 92. narozeniny
paní Květoslava Kolínková. K tomuto významnému životnímu jubileu jí byly popřát starostka
města Ing. Stanislava Fišerová, MPA a paní Jana
Suprunová, Komise pro mládež a seniory.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme do dalších
let hodně zdraví.
Redakce NMS

