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Vaše tělo zbavíme 
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a zlepšíme jeho hybnost.
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SLOVO STAROSTY

Kalendář akcí

Ne 28. 8.

So 17. 9.

Pá - Po
23. - 26. 9.

Pá - So
23. - 24. 9.

Pá - So
30. 9. - 1. 10.

Rozloučení s prázdninami
14.00 fotbalové hřiště

Výročí 85 let Baráčníků
10.00 sokolovna

Svoz velkoobjemového odpadu
Středokluky dvůr OÚ
pá 14.00 - 18.00, so a ne 9.00 - 12.00,
Černovičky a Nové Středokluky
pá 14.00 - po 9.00

Komunální a senátní volby
pá 14.00 - 22.00, so 08.00 - 14.00

Druhé kolo senátních voleb
pá 14.00 - 22.00, so 08.00 - 14.00

Vážení sousedé,
konec školního roku byl tradičně plný událos�. Chtěl
bych zde popřát budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů
v jejich prvním školním roce. O prázdinách pracujeme na
několika projektech. Z nich největší je samozřejmě
příprava nové školské budovy, s �m bude souviset malá
reorganizace v budově úřadu. Chtěli bychom přesunout
archiv do suchých vytápěných prostor a udělat více
místa v bývalé galerii. Díky dotacím můžeme do nových
tříd pořídit nové interak�vní displaye.
Druhou akcí bude poslední chodník na našem katastru
z projektu Bezpečná chůze Běloky-Kněževes. Příš�
zastupitelstvo může navázat napojením třeba Číčovic,
Makotřas nebo Tuchoměřic. Jedním z prvních kroků je
studie zastávek u benzínky nebo studie krajiny a územní
plán. Další plánovaný projekt je vybudování šaten ve
Staré budově ZŠ. Prostředků máme naštěs� dost. Po
odečtení úvěru máme na účtech 10 milionů korun
a budeme čerpat hned několik dotací.
S velkým očekáváním čekáme na příš� jednání
Zastupitelstva obce. Mělo by dojít k projednání a snad
i schválení nového územního plánu po více než dese�
letech příprav. Jistě bude ve prospěch naší obce a �, co
neuspěli, budou mít příležitost obhájit své ideje příště.
Znepokojeni sledujeme situaci, kterou vyvolala nástavba
posledního obchodu v obci. Bohužel jeho majitel zvolil
velmi nešťastný způsob stavby. Snad bude střecha
obchodu brzy vyřešená. Věříme, že celá akce byla
způsobena šlendriánem při stavbě, a ne snahou
nájemce vypudit. Byla by to pro obec velká ztráta. Pokud
přesto k rekonstrukci máte dotazy, volejte majiteli
objektu, jeho telefon je vyvěšen na reklamě z boku
obchodu. Nemáme žádné informace o konci prodejny,
ale nechceme sedět s rukami v klíně. Proto jsme začali
prověřovat možné náhradní prostory. Moc možnos�
není, tak snad to nebudeme muset řešit.
Toto je můj předposlední úvodník v tomto volebním
období a poslední před volbami. Rád bych vás zde
požádal, abyste si prostudovali volební programy,
pohovořili s kandidáty, přišli k volbám a samozřejmě dali

hlas svým favoritům, nemusí být z jedné kandidátky,
můžete křížkovat až devět osob. Jsem rád, že se našlo
dost kandidátů a budu držet naší obci palce, ať vyberete
co nejlépe.

Jaroslav Paznocht, starosta

Milí čtenáři,
letní číslo Střely jsme jako každý rok oboha�li o hru
nejen pro dě�. Vrá�li jsme se k oblíbeným
Středokluckým detailům. Vydejte se je hledat a výsledky
vašeho pátrání nám pošlete na e-mail:
strela@stredokluky.cz do 31. srpna. Odměna čeká na
každého, kdo objeví alespoň dvacet detailů.
Místo rozhovoru jsme dali prostor volebnímu speciálu,
kde si můžete přečíst, kdo letos kandiduje a s jakým
volebním programem. Určitě mu věnujte pozornost
a doražte v září k volbám.
Přeji všem krásné léto.

Zuzana Muchová, šéfredaktorka
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Začátek školního roku přinese jednu z největších změn
v Základní škole Středokluky za několik posledních
desítek let. Obec měla štěs� v neštěs�. Díky pochopení
Středočeského kraje můžeme využít prostory zrušené
střední školy pro potřeby té základní.
Středoklucká škola byla vždycky spádová pro dě� z okolí.
Na základě školského obvodu ji navštěvují dě� z Bělok,
Číčovic, Kněževsi a Středokluk. Na druhý stupeň dojíždějí
dě� z Hostouně. Školu navštěvují dě� i z dalších okolních
obcí. Nevýhodou je využívání několika budov (tři budovy
ve Školské ulici, třídy nad OÚ, budova v Kněževsi,
a dokonce dříve budova v Číčovicích). Díky využívání
Kubrovy školy máme šanci školu postupně koncentrovat
do jednoho areálu. Letos nastane ještě jedna velká
změna. Poprvé za posledních 60 let nastoupí většina ab-
solventů tuchoměřického prvního stupně místo do
Nebušic do Středokluk. Tamější školu naplnily dě�
narychlo přihlášené k pobytu a na naše sousedy nezbylo
místo. Protože víme, co to znamená pro rodiče, nemohli
jsme je v tom nechat a společně našli řešení, které
pomůže i nám. Můžeme otevřít dvě plnohodnotné
ekonomicky udržitelné třídy.
Bude to ovšem znamenat také velké stěhování. Na konci
školního roku začal přesun nábytku z obecního úřadu do
„Nové budovy“ v Kubrově škole. Volný prostor nad
úřadem využijeme částečně pro potřeby Základní
umělecké školy Buštěhrad, která si zde vybuduje svoje
zázemí pro výuku některých nástrojů i nauky. Bývalý
kabinet využijeme jako archiv a kancelář úřadu a zbylé
dvě třídy pro různá jednání a přednášky, samozřejmě je
nabídneme také spolkům a lektorům.
Základní škola by měla mít od září kapacitu 270 žáků,
v dalším roce bude navyšování pokračovat.
Problema�cká je školní kuchyně, jejíž kapacitu
dokážeme nyní navýšit díky inves�ci do nového
vybavení a mul�funkčního přístroje na 350 strávníků.
S mateřskými školami to bude i tak na hraně. Bez
masivní inves�ce nebude další navyšování možné.

Nová budova
„Nová budova“ je hlavní novinkou pro školní rok
2022/23. V budově bude probíhat výuka obou prvních

tříd, druhé, páté a všech oddělení družiny. Počet
oddělení bude záležet na tom, zda získáme dostatek
pedagogů. Přesunem družiny se také uvolní jedna
místnost v MŠ.
Samotná budova je v celkem dobrém stavu. Z osmi
plnohodnotných učeben nyní není pouze jedna
použitelná k výuce. Sociální zázemí je po rekonstrukci,
ale bohužel nepříliš vhodné. Musíme zde vybudovat
invalidní WC. Pokud se to podaří, do zdejších osmi
kmenových a dvou polovičních učeben se v roce 2023
přesunou obě nové odborné učebny a s nimi žáci
druhého stupně. Nemáme jinou možnost vzhledem ke
kapacitě „Staré budovy“ a plánovaným až osmi třídám
na 2. stupni.
Budovu máme za�m od Středočeského kraje
vypůjčenou na dobu neurčitou. Ale vyjednáváme o jejím
převodu do majetku obce. Pro začátek výuky chystáme
instalaci nových interak�vních panelů, které jsme
zakoupili s podporou Programu rozvoje venkova.
Budova bude vybavena majetkem, který máme již ve
vlastnictví buď z budovy OÚ nebo staršími lavicemi.
V budově zůstalo několik lavic, skříně a stoly do
kabinetů. Během léta bude budova připravena k výuce.
Základní škola bude jeden z největších úkolů pro příš�
zastupitelstvo. Nejspíše spolkne velkou část rozpočtu.
Obec bude muset kromě opera�vních změn hledat
i budoucnost celého areálu včetně energe�cké
koncepce, plánu využi� ploch a přípravu pro výuku
nejméně 18 tříd.

Bude jezdit školní autobus přes Černovičky?
Spolupráce s Tuchoměřicemi přinese nejspíše také
jednu nečekanou novinku. Vzhledem k nutnos� rychle
vyřešit dopravu žáků z Tuchoměřic do Středokluk jsme
se dohodli na zavedení školních spojů, které by měly
zajíždět i na Černovičky a Pazdernu. Bude se jednat
ominibus, který opro� dříve testovanému autobusu obě
osady v pohodě projede. Nyní čekáme na rozhodnu�
Tuchoměřic, ke které variantě řešení se přikloní.

Jaroslav Paznocht

Velké stěhování středoklucké základní školy
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Nová budova
Starý vrch 187
1. A, 1. B, 2. a 5. třída, družina
Budova se nachází v areálu Kubrovy školy. Bude
za�m přístupná pouze z ulice Školské hlavní
vstupní branou u školní jídelny.
Zvažujeme umožnit ranní přístup z ulice Starý
vrch a fotbalového hřiště.

Stará budova
Školská 82
Kompletní 2. stupeň
Vstup je ze Školské ulice. Během školního roku
může dojít ke změně a vstup bude přesunut
k družině díky realizaci nových šaten.

Obecní úřad
Lidická 61
ZUŠ Buštěhrad, kroužky
Nad obecním úřadem nebude probíhat od
1. září 2022 žádná výuka ZŠ. Nejméně jednu
místnost využije pro svoji výuku Základní
umělecká škola Buštěhrad.
Další prostory využije obec nebo budou
nabídnuty spolkům.

Školní jídelna
Školská 106
Kuchyně, jídelna

Sokolovna
Školská 104
Tělesná výchova, kroužky

Fotbalové hřiště
V Chaloupkách 368
Výuka tělesné výchovy a družina

Kněževes
U Školy 54
3. a 4. třída

Parkování
Žádáme všechny rodiče, aby dobře zvážili, zda
musí vozit své dě� do školy autem. Ulice ve
Středoklukách na takový nápor nejsou stavěné
a vzniká mnoho nebezpečných situací.
Pokud nemáte jinou možnost, parkujte prosím
u sokolovny, před obchodem a obecním
úřadem, popřípadě ve Školské ulici.
Hledáme způsob, jak umožnit bezpečné
parkování jízdních kol pro žáky ZŠ.

1

2

3

4

5

6

7

A kde všude bude výuka probíhat?

1

2
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4
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Volby do zastupitelstev obcí se konají na území
České republiky ve dvou dnech, pátek 23. září od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.

Kdo může volit?
Voličem je státní občan České republiky a státní občan
členského státu Evropské unie, který alespoň v den
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den
voleb, dosáhl věku 18 let; je v den voleb v dané obci,
městě nebo hlavnímměstě Praze (dále jen "v této obci")
přihlášen k trvalému pobytu; v případě občana EU je
dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na
území nebo povolení k trvalému pobytu.
Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy
překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odně� svobody, omezení svéprávnos�

k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon
služby vojáka v záloze v zahraničí.

Kde probíhá hlasování?
Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR. Volič
může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je
přihlášen k trvalému pobytu a kde je tudíž zapsán ve
stálém seznamu voličů nebo v případě občanů EU v jeho
dodatku.
Adresu volební místnos� a další potřebné informace
zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb
způsobem v místě obvyklým.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého
trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

VOLEBNÍ PROGRAM – „SPOLEČNĚ O NÁS“

1. KOMUNIKACE S LIDMI – naslouchat jim, problémy diskutovat a společně řešit.

2. ZMĚNA ŘÍZENÍ OBCE – řídit obec nejen zastupitelstvem, ale radou obce = širší zastoupení obyvatel.

3. ČERNOVIČKY – dlouhodobě opomíjené problémy začít řešit.

4. KOMUNIKACE – zaměřit se na komplexní
opravy, úklid obce, nainstalovat kamerový
systém – bezpečnost obyvatel, ochrana majetku.

5. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ OBLAST – systém
rychlé pomoci v případě nevolnos�, zranění,
zřízení a provozování knihovny, podpora
a rozšíření kulturních akcí na všech úrovních.
Zajis�t kvalitní školství a vzdělávání. Oblast kolem
rybníka změnit na sportovně relaxační zónu.

6. SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI OBCEMI

Společně se potkáme 17. 9. 2022, místo i čas upřesníme.

Vážení občané Středokluk, představujeme uskupení nezávislých
kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Středokluky 2022:

Jitka Svobodová, Ondřej Kouba, Šárka Třísková, Petr Michálek,
Lukáš Černý, Zdeňka Košecká, Renáta Dudková, Ludmila Barbier,
Iva Zavadilová.

Volby do zastupitelstva obce
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Sdružení nezávislých kandidátů Pro Středokluky
Ing. Jaroslav Paznocht, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Jan Petrů, Mar�n Šeda,
Mgr. et Ing. Barbora Fröhde, Pavel Rückl, Ing. Petr Melíšek, Ing. Vítězslav Chvoj,
Tomáš Maršál.

Vedeme obec již 8 let. Za tu
dobu jsme udělali mnoho
práce. Čis�rna odpadních vod,

chodníky, veřejné osvětlení, vozidla pro hasiče nebo třeba
výrazné rozšíření a dovybavení základní školy. S trochu
obměněným týmem vás žádáme o důvěru na další 4 roky.

Čeká nás velká obnova silnic a veřejných prostranství,
vodovodů i kanalizace. Chceme nadále pracovat na získání
areálu Kubrovy školy pro potřeby vzdělání a trávení
volného času. Připravujeme inves�ce do krajiny přírodní
i rekreační. Chceme dále zlepšovat fungování úřadu
i podporovat spolky. Budeme chránit zájmy obce pro�
velkým státním i soukromým investorům/subjektům.

Umožněte nám využít nashromážděné zkušenos�
a schopnos� ve prospěch Středokluk. Jsme tu pro
každého, každému měříme stejně.

Přijďte s námi probrat co vás trápí 13. září od 16.00
u sklenky vína ve statku uMelíšků (č. p. 5). Zveme i ostatní
kandidáty.

Jsme Pro Středokluky. Jsme tu pro vás! www.prostredokluky.cz, www.facebook.cz/prostredokluky

Senátní volby
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek
23. září od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
24. září od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby do Senátu se konají společně s volbami do
zastupitelstev obcí. Úřední obálky a hlasovací lístky pro
jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do
zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední
obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Druhé kolo voleb do senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb
nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo
voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva
nejúspěšnější kandidá� z prvního kola. Druhé kolo se
bude konat v pátek 30. Září od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 1. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Tereza Bublíková

Letní dotační program
Obec Středokluky vyhlašuje dotační program dle
pravidel udělování dotací obce Středokluky na podporu
kulturního, sportovního a spolkového využi� volného
času.
Žádos� můžete podávat až do 15. srpna. Výzvu
a formulář pro přihlášení naleznete na webu obce.
Odkaz na ně je v QR kódu.

Pravidla výzvy
Jedná se o finanční příspěvky z rozpočtu obce pro
zkvalitnění života v obci na rozvoj činnos� nekomerčního
charakteru v těchto oblastech:
a) pravidelná zájmová činnost,
b) veřejně prospěšná činnost
pravidelného a jednorázového
charakteru,

c) reprezentace obce
Zuzana Muchová
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Pátrací hra po středokluckých detailech
Přiřaďte fotografie detailů k místům na mapě.
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Tato pátrací hra je výherní.
Řešení nám zašlete do 31. srpna
na e-mail strela@stredokluky.cz.
Na všechny úspěšné pátrače,
kteří správně umís�li alespoň
dvacet detailů čeká odměna.

redakce Středoklucké Střely
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Pro koho jsou vaše služby určeny?
Pečovatelská služba je určena osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního pos�žení, a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Může jít jen o dočasnou pomoc, třeba po úraze,
hospitalizaci v nemocnici. Jakmile se klient zase
osamostatní a vyhodno�, že zvládne péči o sebe opět
sám, je možno službu přerušit, či dokonce úplně
okamžitě zrušit.

Jaké služby poskytujete?
Poskytujeme například pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu. Dále pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnu� podmínek pro osobní hygienu.
Je možné si u nás objednat stravu nebo pomoc při jejím
zajištění. Zajišťujeme také pomoc v chodu domácnos�.
Zprostředkováváme kontakt se společenským
prostředím. Pomáháme při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitos�.

V tomto čísle bychom vám rádi představili Domov s pečovatelskou službou Buštěhrad, který poskytuje terénní
a ambulantní pečovatelskou službu i v okolních obcích včetně Středokluk. Jak si takovou službu objednat a co
konkrétně poskytují jsme se zeptali paní Šárky Vojnarové z DPS Buštěhrad.

Dále nabízíme fakulta�vní služby, jako je dovoz autem,
manikúra, pedikura. Tyto služby jsou poskytovány však
jen v případě využívání základních služeb.
Více informací o rozdělení služeb na základní
a fakulta�vní, formuláře, ceník a další potřebné
informace najdete na našich stránkách
www.dpsbustehrad.cz.

Kolik klientů máte ve Středoklukách?
Nyní poskytujeme službu šes� klientům ze Středokluk.

Pokud by někdo potřeboval vaši službu, jakým
způsobem si ji může objednat?
Pokud by někdo potřeboval využít naši službu, je možné
zavolat na telefon 724 881 210, nebo 312 250 280,
případně napsat na sarka.vojnova@dpsbustehrad.cz,
klara.miskova@dspbustehrad.cz a vše bude sděleno
a domluveno dle potřeb klienta. Vždy je potřeba, aby
proběhlo tzv. sociální šetření u klienta. Tam se domluví
přesný rozsah služeb, které budeme poskytovat.

rozhovor vedla Zuzana Muchová

Potřebujete pečovatelskou službu?
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SDÍLENÝ PSYCHOLOG V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
Základní škola Velké Přílepy, Základní škola Středokluky a Základní škola Horoměřice 

okres Praha-západ  

od 9/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY NA UCHAZEČE 
vysokoškolské studium - psychologie (titul Mgr.) 

čistý trestní rejstřík (nutno doložit) 
ochota cestovat (práce pro více ZŠ) 

praxe ve školství výhodou 
 

NÁPLŇ PRÁCE 
práce s třídními kolektivy i jednotlivci podporující zdravé klima 

práce s třídními kolektivy i jednotlivci v případě výskytu problémů 
pomoc při řešení osobních problémů žáků i zaměstnanců 

supervize pedagogických pracovníků 
práce s třídními kolektivy na adaptačních kurzech 

metodické vedení učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
spolupráce s PPP, SPC, SVP, OSPOD a NNO 
příprava a účast na realizaci zápisů do ZŠ 

 

NABÍZÍME 
přátelské prostředí a kolegiální podpora 

flexibilní pracovní doba 
spolupráce s více základními školami 

celý úvazek – možno přizpůsobit 
platové ohodnocení v 11./12. platové třídě 

pracovní smlouva na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební dobou 
pracovní notebook 

 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala - rádi Vás přivítáme na osobní schůzce 
 

Pavlína Ben Saidová – 736 731 872, Martin Molčík – 724 315 242, Eva Silberová – 220 971 331 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala - rádi Vás přivítáme na osobní schůzce.

Od 09/2022

ZŠ Středokluky přijme pro školní rok 2022/2023
na celý nebo částečný úvazek

������������ ������ �������
Předchozí praxe je vítána, ale není podmínkou. Rádi přijmeme
i mladé čerstvé absolventy s chu� do pedagogické práce, láskou
a respektem k dětem.
Jsme plně organizovaná, menší, vesnická škola s dobrým
materiálním vybavením a s perspek�vou růstu.
Nabízíme malý přátelský kolek�v, téměř rodinné prostředí,
s možnos� seberealizace a osobního rozvoje.
Školní družina má aktuálně tři oddělení, ale pro příš� školní rok
počítáme s navýšením počtu tříd o jednu první třídu. To je také
důvod pro navýšení počtu pracovníků školní družiny.

Požadujeme:
• minimálně středoškolské pedagogické vzdělání
• komunika�vnost a chuť do práce
• vstřícný přístup k dětem
• ochotu se dále vzdělávat
Nabízíme:
• dobré platové podmínky
• možnost získání osobního ohodnocení za ak�vní přístup
• přátelský a vstřícný kolek�v
• benefity ve formě příspěvků na obědy a penzijní připojištění
V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu
molcik@zsstredokluky.cz. Pro případné další informace můžete
využít uvedený e-mail nebo tel.: 724 315 242

Málokdo ví, že se na našem katastru nachází železniční
nádraží. Najdete ho se na nejzazší výspě našeho
katastru a dostanete se tam jen přes Tuchoměřice nebo
Kněževes. Na nádraží jezdí vlaky z Hos�vic, někdy
z Hlavního nádraží přes Smíchov a pokračují dále do
Slaného, některé jezdí z Dejvic. Není jich mnoho, ale
jsou nejlepším spojením třeba do Hos�vic. Nádražní
budova byla nedávno krásně opravena, ale chybí okolní
zázemí. Před třinác� lety nabídly České dráhy naší obci
bezplatně kus příjezdové komunikace. Zastupitelstvo se
dohodlo, že ji přenechá obci Kněževes. Ta ovšem
nakonec pozemky nepřevzala. Nedávno přišla nová

nabídka. Avšak již s cenou 250 Kč/m², protože České
dráhy pozemky bezplatně předávat již nesmí.
Vyjednáváním jsme ji snížili na 100 Kč/m² a dohodli se,
že koupíme i cestu na katastru Kněževsi. Jedná se
o důležitou silnici k nádraží v celkem dobrém stavu. Po
úspěchu se snížením ceny jsme se rozhodli požádat
ještě o zhruba 1000 m² na katastru Tuchoměřic
v těsném sousedství nádražní budovy, kde dřív bývala
váha. Chtěli bychom tam s pomocí dotací vybudovat
přístřešek pro cestující, pro kola a malé parkoviště, aby
bylo možné nádraží plnohodnotně využívat.

Jaroslav Paznocht

Středoklucké nádraží čeká vylepšení
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Na jaře jsme vyhlásili dotazníkové šetření. Cílem bylo
získat trochu lepší přehled o trávení volného času ve
Středoklukách a také poznat potenciální lektory.
Dotazníky jsme si připravili sami a udělali je záměrně
jednoduché a otevřené. Velice děkujeme všem
respondentům. Vaše odpovědi jsou přínosné.
Kulturní život v obci byl v posledních letech hodně
poznamenán pandemií. V zimě neproběhly čtyři tradiční
plesy, ani dětský karneval. Až na jaře se rozjely naplno
sportovní oddíly fotbalistů, stolního tenisu, lyžování
i hasičů. Začali se scházet Baráčníci, virtuální univerzita
3. věku, farníci, kynologové nebo Klubík. Sokolovna je
z větší míry vy�žená stolním tenisem, aerobikem, power
jógou, zdravotním cvičením, dětskými cvičeními
i rekreačním florbalem nebo kroužky ZŠ. Obec příliš akcí
vzhledem k nejistotě nepořádala, ale díky Sokolu
proběhl masopust i turnaj ve hře Kubb, obec uspořádala
koncert sboru Marika Singers, představení loutkového
divadla a dětský den. Akce pořádal také Spolek
– Středokluky oživení-jinak nebo Baráčníci. Bohužel
některé spolky a ak�vity v minulos� u�chly, většinou
kvůli změně bydliště či úmr� vůdčí osobnos� nebo
prostému opadnu� zájmu.
Máme štěs�, že můžeme využívat širokou nabídku kurzů
v okolí, kdy si každý vybere. Ale také víme, že dojíždění
je komplikace. Z 56 respondentů dotazníku dojíždí za
kroužky 33, ale pouze 20 navštěvuje kroužek ve
Středoklukách. Bohužel se ukázalo, že responden�
navštěvují zřídkakdy stejnou ak�vitu, naopak se účastní
velice širokého spektra ak�vit.
Nabídka volnočasových ak�vit byla hodnocena
podprůměrnou známkou 2,42 z 5. Avšak odpovědi, jaké
ak�vity v obci chybí jsou bohužel ve velmi širokém
rozsahu od boxu a karate po práci s moderními
technologiemi pro seniory. Responden� preferují
ak�vity v malých skupinkách nebo týmově, odpoledne
nebo večer ve všední den kromě pátku. Většina
respondentů je ochotná zapla�t za polole� až 2000
�síce korun.
Dle našeho názoru nemá být „úřad“ �m hlavním, kdo se
stará o volný čas obyvatel. Ale snažíme se všemožně
podporovat všechny, kdo vyvíjejí ak�vity pro svoje
sousedy. Obec ročně podpoří spolky zhruba 350 �síci
korun, bezplatně půjčuje vybavení a snaží se je i jinak
podporovat, pokud mají zájem. Velice si vážíme každého
dobrovolníka, kdo ku prospěchu svých sousedů obětuje
svůj volný čas. Bez nich by to ani nešlo. A bez nich to ani
nepůjde. Bohužel jim určený dotazník nám vyplnily
prak�cky pouze dvě lektorky, ale ty už nyní kroužky
v obci organizují.

Dalším problémem je nedostatek kapacit v naší obci.
Sokolovna je kromě pátku prak�cky naplněná. Nyní
můžeme vytvořit zázemí pro výtvarné a podobné
ak�vity nad obecním úřadem. První organizací bude ZUŠ
z Buštěhradu. Prostor jsme nabídli Klubíku a nabízíme
všem, kdo by využili školní třídu. Velké naděje jsou
vkládány do budovy před sokolovnou. Chtěli bychom
z ní udělat spolkové centrum obce, zázemí pro
sokolovnu, klubovny a učebny, moderní knihovnu
s kulturním programem a možnos� čekání na kroužky
pro dě�. Potenciál nabízí i půda sokolovny, která se �m
zpřístupní. Ovšem tuto budovu za�m ve své správě nebo
majetku za�m nemáme. Další kapitolou je tělocvična
v Nové budově základní školy, ale nejdříve musíme
vyřešit její oddělení a vybudovat sociální zázemí.
Z komentářů také vzešla zajímavá kri�ka, že je málo
informací o ak�vitách. Proto prosím sledujte obecní FB,
nástěnky, čtěte Střelu, zaregistrujte si Mobilní rozhlas.
Web potřebuje větší rekonstrukci a určitě tam lépe
uchopíme volnočasové ak�vity.
Z vlastní zkušenos� víme, že udržet kroužek je velmi
náročné. Pokud víte o někom, kdo by chtěl nějaký vést,
ať se nám ozve. Možná společně pro něj nalezneme
prostor, či třeba vybavení. Ještě jednou děkujeme všem,
co vyplnili dotazník a hlavně těm, co drží spolky, kroužky
a volnočasové ak�vity vůbec. Bez vás by to nešlo.

Jaroslav Paznocht

Nové stromy v obci
Během letošního jara bylo vysazeno dvanáct nových
stromů po celé obci, zpravidla místo uschlých či
přestárlých stromů. Jednalo se hlavně o pět jeřábů
včetně dvou na malou náves na Parcelách a čtyři lípy
srdčité do Tereziánské aleje.

Společně se správcem zeleně jednáme s MÚ Hos�vice
o velké obnově Tereziánské aleje. Bohužel sušší počasí,
údržba silnic i samotný věk lípám nesvědčí a usychají.

Zájmové ak�vity v obci
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Některá z přírodního hlediska cenná torza již spadla. Alej
je velmi cenná a jedinečná právě díky umírajícímu dřevu
a du�nám, které jsou domovem velkého množství
živočichů.
V nejhorším stavu je bohužel lípa na autobusové
zastávce Středokluky. Všichni obdivujeme, že přežila
několik požárů, ztrátu téměř celého kmene, ale také má
dřevokazné houby v kořenech a výrazně vychýlené
těžiště. Přestože byla kvůli tomu zastávka posunuta,
stále hrozí její pád. Víme, že tento strom je pamě� obce
a téměř každý, kdo jezdil kdy autobusemmá s ní spojeny
mnohé vzpomínky. Proto jeho výraznou eliminaci tolik
odkládáme. Uvidíme, jak vyjde druhý odborný posudek
a její osud budeme řešit v nejbližších měsících.

Jaroslav Paznocht

Stavba chodníku začne
začátkem srpna
Stavba chodníku „Lidická-JIH“ na Lidické ulici od křížení
s Kladenskou po stezku do Nových Středokluk začne
nejspíše první týden v srpnu. Stavební firma AVE
vybuduje zcela nový chodník, zastávky, opraví chodník

směrem do ulice Na Parcelách, vybuduje nové veřejné
osvětlení, uloží datové chráničky, napájení pro elek-
tronické označníky a základy pro zastávkové přístřešky
(oboje by mělo být do konce roku hotové), přípravu pro
umístění kamer, také by mělo dojít k dílčí úpravě
rozvaděčů a vybudování nového základu barokní sochy
a jejího nasvícení. S touto stavbou bychom chtěli také
upravit nasvětlení dvou nedalekých přechodů (jako u
OÚ). Všechny stavební práce se pokusíme udělat během
léta, kdy je menší provoz. Možná budeme čekat delší
dobu na veřejné osvětlení.
Stavba přinese dílčí omezení, proto žádám
o přizpůsobení rychlos� při průjezdu stavbou. Případné
přesuny autobusových zastávek se budeme snažit hlásit
v předs�hu. Děkujeme.

Jaroslav Paznocht

18. 6. proběhlo vítání občánků.

21. 6. se konalo pasování předškoláků.

30. 6. naši absolven� ZŠ dokončili studium.

11. 7. proběhl tradiční pochod Baráčníků.

Ohlédnu�
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V sobotu 28. května nám byla slavnostně předána nová
cisterna. Na vozidle byla ještě potřeba malá úprava na
podvozku. Celá úprava nebyla časově náročná, a tak byla
bez cisterny jednotka pouze jeden den. Ve středu
1. června, když část členů jednotky byla v servise
vyzvednout cisternu, nám byl vyhlášen poplach, kdy se
jednalo o uzamčené dítě ve vozidle. Vzhledem
k nepřítomnos� členů jednotky v obci jednotka nevyjela
a na místě vše vyřešila jednotka HZS PS Roztoky.
Bohužel netrvalo dlouho a pomoc cisterny byla potřeba
znovu. Ve večerních hodinách se internetem začala šířit
informace o velkém požáru Alzheimer centra
v Roztokách. Netrvalo dlouho a po osmé hodině večer
nám byl vyhlášen poplach, kdy se jednalo o zálohu na
vlastní zbrojnici z důvodu požáru v Roztokách. Zálohy se
účastnilo celkem 7 členů jednotky. Situace v místě byla
natolik komplikovaná, že po cca půl hodině zálohy byla
do Roztok povolána i naše jednotka. Prvotně na místo
vyjela naše cisterna s posádkou 1+5, tedy v plném
počtu. Na místě jsme prováděli hasební práce a naše
cisterna spolu s cisternou JSDH Roztoky zajišťovala
čerpání vody z Vltavy a její dopravu na místo zásahu.

Vzhledem k tomu, že zásah trval dlouho do noci a část
členů musela druhý den ráno do práce, tak pro ně po
půlnoci bylo vysláno naše dopravní vozidlo. Na místě
celou noc až do dopoledních hodin zůstala jednotka
v počtu 1+3, než došlo k jejímu vystřídání. Po příjezdu na
základnu pro nás zásah nekončil. Bylo potřeba
překontrolovat vybavení vozidla, doplnit dýchací
přístroje a ty prázdné odvést na jejich doplnění na
stanici HZS Kladno a hlavně si vyčis�t zásahové oděvy.
V sobotu 4. června se jednotka dále účastnila dětského
dne v obci Číčovice. Avšak aby toho nebylo málo, tak
7. června v dopoledních hodinách nám byl opět
vyhlášen poplach. Jednalo se o požár rodinného domu
v obci Tuchoměřice. Jednotka vyjela s CAS 30 Scania
v počtu 1+4, následovaná DA VW T6 v počtu 1+2. Naše

cisterna přijela na místo téměř souběžně s jednotkou
HZS Le�ště Václava Havla a ihned započala hasební
práce. Po likvidaci požáru nám byla velitelem zásahu
nařízena dohlídka nad požářištěm do 16.00 hodin, kdy
proběhla závěrečná kontrola požářiště, a to bylo
následně předáno majiteli. Po našem návratu na
základnu začal opět koloběh s doplněním dýchacích
přístrojů, jejich odvoz na doplnění a opětovné čištění
zásahových obleků.

V nedeli 19. června se jednotka účastnila pořádání
dětského dne v Tuchoměřicích s CAS 30 Scania. A v úterý
28. června okolo poledne nám byl opět vyhlášen
poplach, kdy naše jednotka byla povolána k požáru
rodinného domu do obce Statenice. Naše jednotka byla
na místo povolána jako posilová, přičemž na místě
prováděla dohašovací práce. Téhož dne provedla
jednotka společně s členy SDH čištění vodní plochy,
konkrétně Ouválky u kostela.
Červen nebyl pro naší jednotku zrovna klidný měsíc, o to
více mě ale těší, že nová cisterna funguje jak má, vozí
nám veškeré potřebné vybavení, na místě zásahu jsme
soběstační a v případě, že jsme na místě jako první, tak
dokážeme provést plnohodnotný profesionální zásah.

Mar�n Šeda

Nové vybavení pro
středoklucké hasiče
Vybavení naší jednotky je v současné době na hodně
dobré úrovni. Neustále se snažíme toto vybavení
doplňovat a to starší obměňovat. Přitom se snažíme co
nejméně zatěžovat rozpočet obce, a tak ve spolupráci
s projektovým manažerem panem Petrů vyhledáváme
vhodné dotační programy a snažíme se jich využívat.
Velice si vážím nasazení všech členů jednotky za jejich
ochotu ve svém volném čase, bez nároku na odměnu
a mnohdy na úkor svých rodin, pomáhat tam, kde je to
potřeba.
Více jak polovina našich členů absolvovala kurz první
pomoci, jehož součás� bylo i téma resuscitace, za
použi� automa�ckého externího defibrilátoru. Tato

Červnové výjezdy
našich hasičů
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malá krabička dokáže zachránit to nejcennější, co každý
z nás má, a to je náš život. Po vyhledání vhodného
dotačního programu byla sepsána žádost o příspěvek na
pořízení AED s klíčem pro dětské pacienty a současně
o příspěvek na obměnu již dosluhujících zásahových
rukavic členů jednotky, neboť ty stávající používáme již
deset let.
Celá žádost byla zaslána do nadačního fondu Agrofert.
Po posuzovacím a schvalovacím procesu nám přišla
příjemná zpráva, a to, že naše žádost byla schválena a na
požadované vybavení dostaneme příspěvek 40.000,-Kč.

V současné době již probíhá velikostní zkouška rukavic
u jednotlivých členů a dodání defibrilátoru, který bude
umístěný na naší cisterně, pro jeho případné použi�.
Nemusí se to�ž stát, že jej využijeme pouze při zásahu,
ale naše jednotka může být cíleně povolána k záchraně
osoby, neboť každé AED je evidováno v centrálním
systému a pro operační střediska integrované záchranné
služby je viditelné. V budoucnu bychom chtěli získat pro
obec druhý defibrilátor, který by byl veřejně přístupný
a byl by umístěn v centru obce.
Těší nás také podpora obce Číčovice, které spadají na
základě smlouvy do našeho hasebního obvodu.
Děkujeme jejich zastupitelstvu za dar ve výši dvacet �síc
korun na další obnovu vybavení jednotky.

Mar�n Šeda
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Turnaj v KUBBu se vydařil
Již 5. ročník turnaje v KUBBu máme úspěšně za sebou
a zdá se, že všichni přežili velmi letní počasí bez újmy na
zdraví. V neděli 27. června se na fotbalovém hřiš� ve
Středoklukách sešlo 14 týmů, z toho dva týmy v dětské
kategorii. Byly k vidění velmi napínavé souboje.
S každým ročníkem úroveň hry stoupá. Rádi jsme
přivítali i nový přespolní tým Kotlářka, který, ač
nezkušený, obsadil krásné 3. místo. Velká gratulace patří
Pulchartovic rodině, která zaslouženě obhájila �tul
v obou kategoriích.

Moc děkuji obci Středokluky za poskytnu� dotace, za
kterou jsme nakoupili ceny pro vítěze a účastníky
a podpořili tak místní prodejce. Dále děkuji rodinnému
včelařství Kameníkovi za sponzorské ceny pro vítěze,
Pizza Buštěhrad za zajištění chutného oběda, Pájovi
Krejsarovi za dohled nad pitným režimem, fotbalistům
za prostor ke hře a Káče Krákorové za spoluorganizaci.
Děkuji všem účastníkům za nasazení a předvedenou hru.
Těším se na další ročník nebo ideálně ještě dříve,
na začátku října, na 2. ročníku turnaje v Mölkky.

Jan Fröhde

1. Pulcharti 5. Tejnický 9. Fousky
a Ocásky

2. KaFr 6. Wulfs 10. Kavuni

3. Kotlářka 7. Havlíci 11. Bovýsek

4. Nepovím 8. FeryMat 12. Mordor

Tabulka vítězů:



2. ročník turnaje jednotlivců a dvojic či trojic

MÖLKKY
Termín: neděle 9. října 2022

Místo: fotbalové hřiště Středokluky

Startovné: 80 Kč - jednotlivec, 150 Kč - tým, splatné při prezentaci

Občerstvení: nabídka občerstvení U Páji + pizza Buštěhrad

Harmonogram:
9.00 - 9.30 prezentace, objednávka oběda
9.30 ukázková hra, seznámení s pravidly a systémem turnaje
9.45 zahájení zápasů

Podmínky: jednotlivci a dvojice (trojice). Systém bude určen podle
počtu přihlášených.

Vybavení: pohodlné oblečení a obu�; kdo má, tak set pro hru Mölkky
(oficiální rozměry)

Bližší info o hře získáte například na YouTube.

Přihlášky do 4. října 2022 a info: 777 858 929, jfredy@seznam.cz
Za pořadatele se na vás těší Honza Fröhde


