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SLOVO STAROSTY 

Vážení sousedé,

rozkvetlé záhony, pučící magnolie nebo náš „jarní vozík“ 

před úřadem jsou neklamnými důkazy, že je ta podivná 

teplá suchá zima za námi. Už jsem se těšil, až si budu 

moci sednout třeba na zahrádku na koupališ . Snad se 

mi podaří si ušetřit chvilku.

Nebude to lehké. Práce bude jako na kostele. Opravují 

se silnice, upravuje čis čka, dokončuje se rekonstrukce 

bytů a stoupaček v našem bytovém domě, zabydlujeme 

sousední školskou budovu, dokončujeme územní plán, 

pokračujeme na přípravě projektu Center obce 

Středokluky a chystáme se k vyhlášení dvou zásadních 

zakázek letošního roku – chodníků Lidická – Jih, ke 

kterým přibydou zastávkové přístřešky s elektronickými 

cedulemi a věříme, že získáme dotaci na dlouho 

očekávanou rekonstrukci silnice Na Ovčíně. Problémy 

nám způsobila situace na trhu s energiemi, ale snad se 

vše vyřeší. Projektový manažer se činí a za poslední rok 

jsme nějakým způsobem řešili dohromady 10 různých 

dotací. Věříme, že se pus me do dalších.

Největším tématem posledních týdnů je naprosto 

bezprecedentní napadení svobodného státu svým 

agresivním sousedem. Je skutečně děsivé sledovat, co 

se na Ukrajině děje a jak se Ruská armáda na dobytém 

území chová. Ukrajina nyní bojuje i za nás. V obci za m 

bydlí 60 uprchlíků a další nejspíše najdou útočiště 

v internátu střední školy. V obecních bytech za m bydlí 

několik žen s dětmi. Měly štěs , díky rekonstrukci jsme 

měli prázdné byty. Díky pomoci mnoha z vás se nám 

podařilo zajis t jim dobré životní podmínky. Přijely 

opravdu každá s igelitkou v ruce a dítětem v druhé. Měl 

jsem slzy na krajíčku. Ostatní bydlí v soukromých bytech 

a pokojích po celé obci. Jsme hrdí, že jsme schopni takto 

pomáhat.

Uprchlíci vyhro li již tak napjatou situaci v základní 

škole. Středočeský kraj nám vyšel vstříc a zapůjčil 

školskou budovu na Starém vrchu, bohužel prostory 

jsou jen půlka potřebného, teď potřebujeme učitele a  

se bohužel špatně shání. Více uvidíme po zápise. 

Kdybyste ale o někom věděli, dejte vědět.

Milí čtenáři,

máme pro vás jarní vydání našeho časopisu. Určitě stojí 

za pozornost rozhovor na straně 16 s paní Olgou 

Hlinkou, dozvíte se v něm, jakým způsobem můžete 

případně pomoci lidem na Ukrajině.

Abychom toto číslo také trochu rozveselili, přidali jsme 

drobnou velikonoční přílohu pro dě . Kdo ji do konce 

dubna správně vyplněnou donese na obecní úřad 

v úředních hodinách dostane malou odměnu.

Zároveň se chceme omluvit za pozdní vydání, doufáme, 

že příště už se vše s hne včas.

Ačkoliv doba je spíše smutnější, přeji všem veselé 

Velikonoce, které snad budou po dlouhé době plné 

koledníků.

Zuzana Muchová, šéfredaktorka

Kalendář akcí

Pá 6. 5. Koncert Marika singers

18.00 sokolovna, senioři vstup zdarma

 

So 7. 5. Očkování psů a koček

9.00 ‐ 9.30 Středokluky, Slunečná ul. 

11.30 ‐ 11.45 Černovičky, na křižovatce

Pá 27. 5. Darování krve

sokolovna

So 28. 5. Dětský den

15.00 na koupališ

Ať končíme pozi vně, tak se samozřejmě jako vždy 

těším na mnohé jarní akce, které nás čekají. Jistě se na 

některé z nich uvidíme.

Nakonec mi dovolte se omluvit za pozdní vydání této 

Střely, ne vždy se povede..

 Jaroslav Paznocht, starosta
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Komunikace ve Středoklukách jsou největším vnitřním 

dluhem na majetku obce. Kompletní rekonstrukce či 

spíše vybudování nových komunikací by stála zhruba sto 

milionů korun. Obec každoročně investuje ze svého 

možná dese nu této částky a dotace na místní 

komunikace nejsou příliš časté. Proto také probíhají 

každoroční opravy největších výtluků a poruch dvakrát 

ročně. Běžně jsme si vystačili s částkou kolem 250 síc 

Kč bez DPH za rok, ale stáří asfaltů a zvyšující se provoz 

vedou ke každoročním nárůstům. Loni na podzim 

k opravám nedošlo, což situaci ještě zhoršilo.

Pokud jezdíte třeba po Parcelách, tak jste si jistě všimli, 

že letos jsme s opravami začali díky dobrému počasí již 

v polovině března. Vzhledem ke stavu silnic požádal 

starosta zastupitelstvo o navýšení běžného limitu na 

veřejné zakázky, aby práce mohly proběhnout co 

nejdříve. Byla stanovena částka 550 síc Kč bez DPH, 

díky které by se mělo dostat na nejhorší místa v naší 

obci.

Snad to řidiči poznají a získáme díky tomu čas na kvalitní 

přípravy i realizace kompletních rekonstrukcí silnic. Ale 

jak je vidět na již připraveném projektu Na Ovčíně 

nebude to vůbec levné a dotace jsou značně nejisté. 

Výsledek vyhodnocení žádos  o dotaci MMR z loňského 

roku bohužel stále nemáme.

Jaroslav Paznocht

Jak to vypadá s opravami silnic v obci?

V letošním roce plánujeme výstavbu dlouho 

očekávaných chodníků v Lidické ulici. Nakonec se nám 

sešly tři samostatné projekty do jedné akce – chodník 

od okraje zástavby podél Lidické ulice po zastávku 

Středokluky ve směru Kladno, včetně zastávky. Napro  

vznikne nová posunutá zastávka směrem do Prahy 

s přechodem mezi nimi, chodník ke stávající zastávce 

v křižovatce Lidické a Kladenské. Součás  bude také 

rekonstrukce a osvětlení průchodu od Lidické ulice do 

ulice Na Parcelách.

Podél chodníků bude vybudováno nové veřejné 

osvětlení, včetně přechodů na křižovatce Lidické 

a Kladenské. Pod chodníky bude přiložena chránička na 

datové kabely. Na vybrané lampy budou umístěny 

kamery, které budou hlídat nové autobusové zastávky, 

které budou řešeny vzorem „Středokluky 

2021“ jehož základem je Frameo od 

firmy Streetpark. Tedy budou moderní, 

prosklené. Budou široké čtyři metry, jen 

na zastávce u školy ve směru do Prahy 

bude šes metrová a na zastávce 

Středokluky ve stejném směru budou 

dvě čtyřmetrové. Na každé zastávce 

bude v přístřešku umístěna elektronická 

tabule ukazující odjezdy jednotlivých 

linek, která bude ukazovat zpoždění. 

Součás  bude modul informující 

nevidomé cestující.

Obec v minulém roce dostala dotaci na 

elektronické informační tabule včetně 

opravy chodníčku ve výši 1 062 377,40 

korun z programu IROP prostřednictvím 

MAS RKPZ. Z jiné výzvy MAS máme stále šanci získat 

dotaci na chodník a zastávku Středokluky ve směru do 

Prahy. Na protější chodník se zastávkou jsme měli 

připravenou žádost o dotaci Státního fondu dopravní 

infrastruktury, avšak potřebné stavební povolení jsme 

dostali o týden později, než byl termín podání žádos .

Zastupitelstvo schválilo nákup zastávkových přístřešků 

ve větší zakázce, bude jich celkem 6 a budou osazeny 

také konečně na zastávky Nad Běloky a na zastávky 

v Kladenské ulici dle návrhu vítěze architektonické 

soutěže.

Držte nám palce, ať najdeme firmu, která tyto zakázky 

bude realizovat a vše se zadaří ke spokojenos  nás 

všech.

Jaroslav Paznocht

Výstavba chodníků v Lidické ulici by měla být ještě tento rok
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Nové osvětlení bude i v dalších částech obce

Největší změnou konce minulého roku byla výměna 

veřejného osvětlení v obci. Nová úsporná sví dla 

v počtu 212 kusů byla osazena na sloupy ve většině 

obce. Díky dotaci Ministerstva průmyslu a odpadu ČR 

a programu EFEKT byly osvíceny ulice teplou bílou 

barvou s průběžným ztlumováním. Na jaře letošního 

roku jsme řešili některé reklamace. Především došlo 

k vyřešení problému na „malé návsi“ u statku č. p. 1.

Sví dla až na několik málo výjimek byla instalována na 

stávající elektrické sloupy či stožáry veřejného osvětlení, 

které bohužel mají někdy nepravidelný rozestup anebo 

nebyly na místě žádné vhodné. Světelný poradce 

společně se starostou prošli celou obec a vy povali další 

místa, kam bude vhodné doplnit světla. Na letošek 

doufáme, že se podaří realizovat další dvě zakázky 

s novým osvětlením. I na tato místa chceme umís t 

stejná sví dla. Jedná se o ulici na Ovčíně a chodníky 

Lidická – jih včetně přechodů v křižovatce Kladenská 

a Lidická.

Lampy mají nyní dodací lhůty v řádech měsíců, proto 

jejich instalace proběhne nejdříve v létě. Z toho důvodu 

také zastupitelstvo rozhodlo o velkém hromadném 

nákupu sví del a stožárů v předs hu, aby byly 

připraveny pro další inves ce a během roku osazeny na 

potřebná místa. Nyní víme o 71 sví dlech a 52 

sloupech.

Věříme, že nová ekologická a ekonomická sví dla zlepší 

večerní podmínky v naší obci a budou sloužit ještě 

mnoho let.

Jaroslav Paznocht

Územní plán je jeden ze zásadních dokumentů rozvoje 

obce. Jeho příprava v naší obci trvá více než 12 let, kdy 

skončila platnost předchozího. V tuto chvíli sví  naděje, 

že konečně tento dokument bude dokončen. Dne 

3. března 2022 proběhlo veřejné projednání. Několik 

desítek účastníků se sešlo ve středoklucké sokolovně 

a vznášeli dotazy a diskutovali své záměry rozvoje obce.

Hlavním cílem územního plánu je udržet rozvoj obce 

komfortní pro všechny, aby obec mohla fungovat 

efek vně a zvládala nega vní vlivy výstavby. Proto 

bohužel nelze nikdy vyhovět všem. Každá změna ovlivní 

také sousední pozemky, někdy celou obec. Některé 

projekty nemohou vzniknout samostatně (třeba 

uprostřed pole), jiné rozhodně nejsou ve prospěch 

obyvatel naší obce (např. výrazné zastavění orné půdy 

nebo zmiňovaný záměr prasečáku). Jiné budou 

znamenat zlepšení a dlouho na ně čekáme. Obec 

vychází z krajinného plánu vybudovaného ateliérem In‐

Site, požadavků příslušných státních organizací 

i připomínek obyvatel.

Nyní začal proces zpracování připomínek a námitek 

účastníků. Jejich zhodnocení a případné zapracování do 

územního plánu vede pořizovatel Ing. arch. Radek 

Boček. Každou jednu námitku nebo připomínku musí 

vyhodno t. Pokud vše proběhne v pořádku, bude 

o schválení územního plánu rozhodovat zastupitelstvo 

někdy během léta. Ovšem to neznamená, že hned bude 

možné zahájit výstavbu. Většina větších změn je 

podmíněna územními studiemi. Bude nutné hlídat 

kapacitu čis rny odpadních vod, kanalizace a také 

vodovodu. Schválení územního plánu neznamená, že ho 

nebude možné v budoucnu měnit. Ale to už bude věc 

našich následovníků.

Jaroslav Paznocht

Územní plán se blíží ke svému schválení

Očkování psů a koček pro  vzteklině

V obci Středokluky ve veterinární ordinaci ve Slunečné 

ulici provede v níže uvedeném termínu veterinární lékař 

MVDr. Milan DUDEK hromadné očkování psů a koček 

pro  vzteklině v sobotu 7. května 2022 od 9.00 do 9.30 

hod.

V čás  Černovičky na křižovatce u nemovitos  

pana Kašpara bude provedeno očkování v sobotu 

7. května 2022 od 11.30 do 11.45 hod.

Cena za očkování pro  vzteklině je 110 korun.

Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží 

očkovací průkazy. V případě, že zvíře nemá vystaveno 

očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním 

lékařem založit nový. Při očkování je možné také 

zakoupit přípravky pro  vnitřním a vnějším parazitům 

nebo naočkovat psa a kočku sdruženou vakcínou.

Milan Dudek



Vítání občánků narozených v uplynulém 

roce se uskuteční v místní sokolovně 

dne 18. 6. 2022 v 10 hodin dopoledne.

Těšíme se na setkání.

Účast prosíme potvrďte na tel. 233 900 787, 
233 900 860 nebo elektronicky 
obec@stredokluky.cz

V případě zhoršené epidemiologické situace 

v souvislos  s nákazou SARS‐COV‐2 (COVID‐19) 

může být akce přesunuta na jiný termín.
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Medaile za zásluhy

Na jednání zastupitelstva obce začátkem března předal 

starosta medaile členům Jednotky SDH obce 

Středokluky. Tyto medaile byly připraveny od podzimu 

loňského roku, ale bohužel nenastala žádná příhodná 

událost k jejich slavnostnímu předání.

Celkem sedm ocenění bylo uděleno dlouholetým 

členům za zásluhy. Za ak vní práci v boji s nemocí 

Covid‐19 bylo oceněno 9 členů jednotky, kteří během 

pandemie především převáželi dezinfekci a další 

potřebný materiál. Dvěma členům byla udělena 

speciální medaile za pomoci po katastrofickém tornádu 

na jižní Moravě v roce 2021.

Jaroslav Paznocht

Hasiči čerpají vodu 
na novém místě

Čekání na novou hasičskou cisternu si velitel hasičů 

Mar n Šeda rozhodl zkrá t přemýšlením, jak zlepšit 

čerpání vody. Do nynějška mohli místní hasiči čerpat vodu 

do cisterny prak cky pouze z hydrantu před obecním 

úřadem nebo z povrchových, často špinavých vod.

Hydrant před obecním úřadem bohužel neměl 

dostatečný tlak a napouštění nádrže trvalo přes 

20 minut. Během toho silné čerpadlo vysálo kompletní 

proud v hlavním řadu a po ukončení čerpání byly 

splaveny usazeniny ležící běžně na dně potrubí. Lidé 

v okolí se během čerpání nemohli vykoupat ani jinak 

používat vodu z vodovodu a po krátkou dobu tekla žlutá 

zakalená voda.

Proto jsme zadali projekt na vybudování nového 

čerpacího objektu u Kladenské ulice na hlavním 

přívodním řadu. Místo nebylo příliš prak cké a zvolený 

projektant příliš spolehlivý. Nikdo nechtěl způsobovat 

problémy všem lidem bydlícím okolo úřadu. Přesto je 

nutné jednou za čas nádrž naplnit. Náš velitel ale zjis l, 

že existuje čerpací místo na řadu obce Tuchoměřice 

v blízkos  dálnice D7. Domluvil s jejím vlastníkem 

možnost čerpání a připravil smlouvu. Přičemž pla me 

pouze za čerpanou vodu. Už jsme čerpání vyzkoušeli. 

Čas jsme zkrá li na čtvr nu, tedy je stále rychlejší než 

čerpání u nás. A hlavně sousedé se nemusí bát, že 

budou muset čekat až si sedne kal.

Jaroslav Paznocht

Přihlašte své dě  k vítání občánků
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Smutné dění v zahraničí nenechává klidného snad 

nikoho z nás. Když se k nám dostala zpráva o možné 

pomoci ve formě vybavení pro mís  hasiče, tak se 

i u nás v hasičárně provedl průzkum v našem vybavení 

a dále bylo vyčleněno několik věcí, které jsou již předány 

na sběrné místo. Jednalo se o několik hadic, motorové 

čerpadlo na vodu s příslušenstvím, nějaká trička, 

ochranné přilby a i třeba skládací žebřík. Není toho 

mnoho, avšak jsme přesvědčeni, že i malá pomoc je 

lepší, než žádná.

Již v minulos  se ve Střele publikoval článek, ve kterém 

byla informace, že se členové jednotky účastnili školení 

zaměřeného na zdravovědu, které pořádal ČESKÝ 

ČERVENÝ KŘÍŽ. S mto spolkem stále udržujeme dobré 

kontakty a tak byla naše jednotka oslovena s žádos  

o pomoc při vykládání, skladování a třídění humanitární 

pomoci, která se sváží do jejich prostor v Praze 5. 

Dobrovolně se přihlásilo několik dobrovolníků jak z řad 

naší jednotky, nebo i samotného sboru. Jejich případné 

nasazení bude řešeno na základě domluvy s ČČK.

Mar n Šeda

Schválené dotace pro spolky

Spolek Žádost na

celkové náklady 

na projekt

požadovaná 

částka schválená částka

ZKO Středokluky Provozní výdaje 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 000,00 Kč

FK Středokluky Provozní výdaje 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Regenerace hřiště 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 36 000,00 Kč

Regenerace hřiště 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Včelaři Podpora provozních výdajů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč

SDH Středokluky Doplnění vybavení 49 500,00 Kč 49 500,00 Kč 48 000,00 Kč

Spolek Středokluky "Oživení-jinak" Výlet - Jihočeský kraj 23 300,00 Kč 18 000,00 Kč 16 000,00 Kč

Svatoprokopské slavnosti 26 666,00 Kč 24 000,00 Kč 21 000,00 Kč

Obec baráčnická Středokluky Pietní pochod 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

TJ Sokol Středokluky Nové vybavení a dresy 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 35 000,00 Kč

StředoLidi Turnaj Kubb a Mölkky 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Klubík pomůcky 600,00 Kč 600,00 Kč 1 000,00 Kč

287 100,00 Kč 250 000,00 Kč

Pomáháme Ukrajině

Le štní dráha se opravuje 

Již v pondělí zahájíme na naší hlavní dráze 06/24 

nezbytné opravy a údržbu a dráha tak bude až do 

1. července zcela uzavřena. Veškerý letecký provoz tak 

bude probíhat na vedlejší dráze 12/30. Abyste ani 

v tomto období nepřišli o livestream z dráhy, 

přemís me pro vás i naši kameru a živý přenos z dráhy 

12/30 budete moci i nadále sledovat na bit.ly/PRGlive.

Zdroj:

h ps://www.facebook.com/prague.airport.le ste.praha
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Obec rozšíří školu

Od zrušení střední školy obec provedla hned několik 

pokusů o získání školního areálu. Jsme v pravidelném 

kontaktu s odborem majetku, kde nyní probíhá odborný 

odhad ceny areálu.

Školní kuchyni v č. p. 106 máme pronajatou již od 

července. Nyní jsme i díky uprchlíkům zatlačili na kraj 

a díky velkému pochopení Rady Středočeského kraje 

jsme dostali objekt č. p. 187 do výpůjčky. Tedy 

nebudeme pla t nájemné, ale zároveň se budeme 

muset starat o budovu.

Tato budova je z celého areálu v nejlepším stavu. Nově 

jsou opravené toalety, třídy jsou většinou v celkem 

dobrém stavu. Některé místnos  jsou vlhké. Ve většině 

jsou jen holé zdi a někdy i ustřižené datové kabely. 

Přesto díky této dohodě získáváme 8 velkých učeben 

a 2 malé. K tomu malou tělocvičnu se šatnou, šes  

kabinety a sborovnou.

Základní škola má nyní hygienickou kapacitu 230 žáků. 

Všechna místa jsou obsazená, do školy dochází osm 

nově příchozích uprchlíků, dalších zhruba dvacet nemá 

kam jít. Požádáno je o navýšení o 20 míst. To je ale 

v tuto chvíli maximum kapacity našich budov. Díky 

„nové budově“ doufáme, že od září zažádáme

o navýšení zhruba o 50 ‐ 100 míst s dalším výhledem, 

bohužel došlo k výmazu z rejstříku, takže musíme celý 

proces začít od začátku. Navýšení hygienické kapacity 

školy však nemusí znamenat, že se škole bude moci 

přijmout stejné množství žáků. 

Největším problémem je nedostatek učitelů. Nyní 

hledáme učitele/učitelku pro druhou první třídu 

a vychovatele/vychovatelku do družiny. Pokud bychom 

chtěli některé třídy rozdělit, nemáme učitele. Budeme 

dělat, co budeme moci. Každé dítě si zaslouží kvalitní 

vzdělání.

Jaroslav Paznocht
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Zprávy ze školy

Po covidové vlně, která se prohnala napříč pedagogy 

i žáky, se snad konečně blýská na lepší časy a škola 

může konečně plánovat a realizovat dlouho odkládané 

akce. Pozvolna se začíná s projektovými dny, učitelé 

pomalu začínají plánovat s žáky exkurze a výjezdy.

Po dlouhé době byla také možnost prezenčního zápisu 

dě  do první třídy. Ten se uskutečnil 5. dubna od 13 do 

18 hodin. Po besedě s rodiči budoucích prvňáčků 

a průzkumu v okolních obcích to vypadá v září na 

otevření dvou prvních tříd. Z tohoto důvodu obec 

usilovně hledá další prostory a snaží se navýšit kapacitu 

školy a my sháníme posilu do našeho přátelského 

pedagogického týmu. Pokud tedy víte o někom, kdo má 

kladný vztah k dětem, kvalifikaci pro výuku 1. stupně 

a chuť se zapojit do vzdělávání naší budoucnos , určitě 

ho k nám nasměrujte.

Možná jste také zaznamenali, že v jídelně se nějakou 

dobu vařilo pouze jedno jídlo. A že nám vaří nový pan 

kuchař. 

To je bohužel důsledek závady na přívodu plynu, která 

se stala už v polovině ledna, ale podařilo se ji zcela 

odstranit až po třech týdnech. V průběhu tohoto období 

se paní kuchařky snažily zachovat výdej obědů, ale 

pracovaly ve velmi náročných podmínkách. Od poloviny 

ledna se v budově jídelny tři týdny netopilo, nešel plyn 

ke sporákům a ani netekla teplá voda. Přesto se vařilo, 

mylo, uklízelo. Nakonec jsme byli nuceni v době jarních 

prázdnin na týden jídelnu úplně zavřít. Nasazení 

personálu a snaha udržet chod jídelny v nevytápěných 

prostorech si ale po třech týdnech vybraly svou daň. 

Většina z personálu nakonec skončila v pracovní 

neschopnos . Nyní nám už chybí pouze jedna paní 

kuchařka. Přejeme jí brzké uzdravení a doufáme, že se 

brzy vrá  mezi nás. Ráda bych všem poděkovala za 

snahu udržet kuchyň v chodu i za těchto zoufalých 

podmínek. Nyní je opět na výběr ze dvou variant jídel 

a kuchyň je v plně funkčním provozu. Věříme, že nás již 

podobná havárie nepotká.

Eva Kuchařová

ZŠ Středokluky

přijme pro školní rok 2022/2023 

na celý úvazek kvalifikovaného 

pedagoga pro 1. stupeň, 

ideálně elementaristu.

Praxe je vítána, ale není podmínkou. Nabízíme 

malý přátelský kolek v, rodinné prostředí, 

seberealizaci a osobní rozvoj. Dále nabízíme 

možnost pronájmu služebního (obecního) bytu. 

Více informací naleznete na webových stránkách 

školy: www.zsstredokluky.cz

V případě zájmu kontaktujte vedení školy na 

emailu: skola@zsstredokluky.cz nebo na tel. čísle: 

233 900 140; 736 472 818.
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VELIKONOČNÍ PŘÍLOHA PRO DĚTI

Domaluj druhou polovinu kraslic a vybarvi si je

Kudy se dostane kuřátko k mamince?



11

VELIKONOČNÍ PŘÍLOHA PRO DĚTI

Sudoku
Umístěte obrázky tak, aby v každém řádku, sloupci, či menším čtverci byl každý z obrázků pouze jednou.

Doplň správné číslo 
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Novinky ze školky

Co se děje ve školce na přelomu zimy a jara? Únor se 

nesl v masopustním duchu plný veselos  a kostýmů. 

Uspořádaly jsme pro dě  karneval a netradiční den 

v podobě bláznivých účesů. Tělo si dě  protáhly při 

pravidelném cvičení v sokolovně a odpočinuly si při 

divadelním představení a muzikoterapii s psycholožkou. 

V březnu nás navš vila paní Kateřina Javůrková 

s Markem Blahou a seznámili dě  s hrou na housle 

a lesní roh. O pár dní později se dě  mohly zavlnit 

v rytmu la nských tanců, pod vedením paní Ko nové. 

Navš vili nás i zaměstnanci z ekocentra Koniklec 

s krásným programem o koloběhu vody. Dě  

absolvovaly oblíbenou ak vitu ‐ hravé lyžování. 

Mateřská škola jezdila do ski areálu v Chotouni, kde se 

dě  celý týden učily lyžovat.

 

 

 

 

 

Mateřská Škola Středokluky, příspěvková organizace 

srdečně zve rodiče s dětmi na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Kdy: 28. 4. 2022 

Od: 17:00 
 

Přijďte si prohlédnout budovu i zahradu, seznámit 

se s pedagogy a získat informace o provozu 

i programu naší mateřské školy. 

 

Těšíme se na Vás  

Kolektiv MŠ 

A na co se dě  mohou těšit dál? Ukliďme Česko, vítání 

jara, ukázku dravců nebo třeba čarodějnické odpoledne.

Všichni zájemci, kteří by si chtěli před zápisem 

prohlédnout prostředí MŠ, jsou srdečně zváni na Den 

otevřených dveří, který se bude konat 28. dubna od 

17 hodin.

Zápis do mateřské školy proběhne 5. května od 14 do 

17 hodin. Přihlášky budou od dubna na webu MŠ, 

přímo v MŠ, či na obecním úřadu ve Středoklukách. 

Za m vše nasvědčuje, že zápis bude moci být za 

přítomnos  dě  i rodičů, nicméně vzhledem 

k nepředvídatelné době raději sledujte web MŠ, kde 

budou aktuální informace k zápisu.

Tereza Pulchartová
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V zimním období se po dlouhé době „koronavirové 

pauzy“ konaly ve škole dva projektové dny.

První byl pro sedmý ročník na téma „Význam zimy na 

naší planetě a jak živé organismy přežívají zimu“ 

a proběhl v Naučném středisku ekologické výchovy 

Kladno – Čabárna v úterý 1. února, den po rozdání 

pololetního vysvědčení. Žáci se seznámili s ději v zimní 

přírodě, se zimním počasím a zimními zvláštnostmi, 

přizpůsobení živočichů a rostlin životu v chladu. 

Program byl doplněn zajímavými pokusy. Užili jsme si 

legraci, pohyb na čerstvém vzduchu a procházku. Za 

jedno dopoledne jsme propojili přírodopis, fyziku, 

zeměpis a tělocvik, byla to příjemná škola hrou.

Druhý projektový den byl pro celý 2. stupeň ZŠ. Pokud 

jste viděli v prvním březnovém týdnu před školou stát 

sanitku, nebojte se, nikomu se nic nestalo. Učili jsme se, 

jak poskytnout první pomoc a zachránit život. Pod 

vedením profesionálních záchranářů byly připraveny 

modelové situace a poranění a žáci se zábavnou 

a interak vní formou učili rozpoznat život ohrožující stavy, 

ošetřit poranění a zlomeniny, zastavit krvácení, 

resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Procvičili si 

simulovanou komunikaci s dispečinkem zdravotnické 

záchranné služby a neodkladnou resuscitaci na figurínách.

Staré přísloví říká, že jednou zkusit je lepší než stokrát 

slyšet. Když si žáci situace prak cky vyzkoušeli, zdárně 

poskytli první pomoc figurínám a sobě navzájem, snad 

si to budou dobře pamatovat a v případě potřeby se 

nebudou bát poskytnout první pomoc.

Mar na Drgová

Projektové dny na II. stupni základní školy

Dne 25. března nastal ten den. Ráno pro všech pět tříd 

prvního stupně přijely do Středokluk tři nádherně 

modré nové moderní autobusy a snadno spolkly 

všechny naše dě . Jako mávnu m kouzelného proutku 

jsme se po příjemné cestě ocitli v areálu Techmanie.

Ukládání svršků do košů bylo pro dě  nekonečné. Sice 

se nemohly dočkat, ale o to větší pak byla jejich radost 

pohybovat se samostatně mezi atrakcemi.

Nabídka ak vit byla natolik pestrá, že nasy la zvědavost 

a zájem každého, kdo vstoupil. Součás  programu byla 

i nevšední ukázka o vlastnostech, chování a možnos  

využi  tekutého dusíku. Chemik v bílém pláš  nechal 

např. roztříš t zmrzlý gumový balónek, vybouchnout 

zavřenou PET láhev obsahující tekutý dusík a nakonec 

nejodvážnějším dětem bezpečně polil tekutým dusíkem 

ruku. Na vlastní oči všem dokázal, že letmý dotyk kůže 

s tekutým dusíkem nezpůsobuje žádná zranění.

Třešničkou na dortu všech těchto úžasných zážitků byla 

svačina a oběd.

Aby toho nebylo málo, po obědě dě  odletěly do 

vesmíru během 3D projekce. Všichni při tom vypadali 

v polarizovaných brýlích jako na pláži u moře. Někteří 

tuto zkušenost zažili poprvé a naštěs  se nám po 

projekci všichni vrá li zpět do sálu.

Na takové zážitky budeme hodně dlouho vzpomínat.

Iva Farová a Emil Červený

Techmania Plzeň
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Cyklohráček je výletní vlak pro malé i velké cestovatele, 

kteří věří, že i cesta může být cíl, a chtějí si vychutnat 

každý kilometr své výpravy, ať už cestují pěšky, na kole 

nebo vlakem. Vláček, jež je sestaven ze čtyř speciálně 

upravených vozů především s hracími koutky pro dě  

různých věkových kategorií, vás v letošní sezóně 2022 

doprovází již devátým rokem při vašich cestách za 

výlety. Sveze vás opět z pražského hlavního nádraží 

malebným krajem kolem zříceniny hradu Okoř až do 

královského města Slaný. 

Cyklohráček jezdí v letošním roce od 26. března do 

30. října opět o sobotách, nedělích a státních svátcích. 

Na letošní rok připravujeme ve spolupráci s národním 

dopravcem České dráhy a.s. tzv. Letní výlety 

s Cyklohráčkem. Těšit se můžete na 7 speciálních výletů, 

které se uskuteční o vybraných letních středách (13. 7., 

20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8. a 24. 8.) a zavedou vás 

na nejrůznější turis cky zajímavé des nace ve 

Středočeském kraji. Podrobnos  najdete na h ps://

pid.cz/zabava‐a‐zajimavos /cyklohracek/.

Momentky ze školy

Představujeme vám práce dě  ze tře  třídy. Dě  si hrály 

na architekty a stavěly stavby ze stavebnice Kapla, 

malovaly obrázky na téma zimní sporty a psaly sloh na 

téma jarní prázdniny.

Iva Farová

Kam na výlet?
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Jak bylo na masopustu?

Téměř nekonečné bylo čekání až se bude moci 

uskutečnit jedna z těch nejtradičnějších akcí ve 

Středoklukách. Ačkoli jsme nevěřili, že se to povede, 

masopustní průvod se sešel 26. února ve 13.00 před 

kostelem sv. Prokopa. Čekal tam na něj Loki 

s akordeonem v podání Pavla Muchy a masky 

připravené vyrazit a přinést štědrým hospodyním štěs  

a bohatství. Průvod tradičně prošel po návsi kolem 

kostela, přes Ovčín a Parcely do Větrné ulice a kolem 

bytovek Ke Koupališ . Nejen pořadatelé nevěřili, že 

průvod vyrazí. Ale také účastníci, takže nám všichni tři 

poslední kecalové odmítli účast a ten letošní se o své 

roli dozvěděl těsně před průvodem. Takže děkujeme 

Lukáši Kopejtkovi, že se této důležité funkce ujal 

a prospěl se c .

Masopust by samozřejmě nebyl nic bez skvělých 

hospodyněk a hospodářů, kteří nabízeli vybrané 

dobroty zpravidla domácí výroby od koblížků, přes 

koláčky až po pořádnou zabijačku. Za tuto nezištnou 

podporu jsme velice vděční a děkujeme všem, kdo se do 

ní zapojili. Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili ať už 

v maskách nebo bez nich. Myslíme, že se akce nakonec 

povedla a těšíme se na další ročník zase příš  rok.

Zuzana Muchová

2. 4.  se hrál první letošní domácí zápas 

  FK Středokluky pro  Kněževsi.

8. 2.  byly odborně ořezány stromy u Ouválky.

12. 2.  se konala výroční schůze baráčníků.

Ohlédnu
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Olga Hlinka

Jak dlouho žijete v Čechách a jak jste se ocitla zrovna 

ve Středoklukách?

V Česku bydlím už přes 19 let, přijela jsem za tátou, po 

pracovním pobytu se mi tu velmi zalíbilo a rozhodla 

jsem se zde zůstat, našla jsem v České republice druhý 

domov. Do Středokluk jsem se odstěhovala před třemi 

lety, zalíbilo se mi ché okolí a skvělé umístění, kdy vše 

nejdůležitější mám téměř na dosah jedné ruky.

Jaká je vaše profese?

Na Ukrajině jsem vystudovala pedagogickou fakultu 

a jsem magistr ukrajinských dějin.

Bylo pro vás náročné naučit se česky?

Naučit se jazyk pro mě nebylo vůbec těžké, pocházím ze 

Zakarpa  Ukrajiny (bývalá Podkarpatská Rus), která dřív 

patřila Československu a m pádem v našem nářečí je 

spousta českých a slovenských slov, navíc moje babička 

byla slovenka a doma na mě mluvila slovensky.

Momentálně hodně pomáháte na válkou zasažené 

Ukrajině, co všechno děláte?

Hlavně sbíráme humanitární pomoc, kterou odvážíme 

přímo na Ukrajinu, stále je aktuální nedostatek ve 

zdravotnických potřebách jak pro civilisty tak i pro 

vojáky, trvanlivé jídlo, koření, přípravky na pečení 

(kypřící prášek, kyselina citrónová, soda, atd.) Potraviny 

z většiny dodáváme do dobrovolnického centra ve 

městě Lvov, kde je jídlo připravováno a poté rozváženo 

pro lidi zasažené válkou.

Jak mohou pomoci naši čtenáři, kam mohou zmíněné 

nedostatkové potraviny či zdravotnické potřeby 

donést?

Potraviny, či zdravotnické potřeby mohou nosit na 

obecní úřad v úředních hodinách. Tam se již postarají 

o další distribuci.

Co děláte ráda, když si chcete vyčis t hlavu a přijít na 

jiné myšlenky?

Když je toho na mě moc, tak peču dorty, nebo různé 

sladkos , ráda vařím nějaká zajímavá jídla. Nebo se 

odreaguji čtením.

autorizovaný rozhovor vedla Zuzana Muchová

Ukrajinka žijící dlouhodobě v Čechách, která se nebojí ak vně pomáhat své vlas .
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Jak jsme během tří hodin 
ubytovali 11 uprchlíků

Bylo 5. března sobota odpoledne, byl jsem zrovna na 

procházce, když ve dvě hodiny zvoní telefon, „Dobrý 

den, tady Jana“ říká ženský hlas s přízvukem. „Hledáme 

ubytování pro jedenáct lidí. Přijedou v pět“. Čekal jsem 

to dříve, ozvalo se již více zájemců, ale nikdo nezavolal 

podruhé. V tu chvíli se rozjíždí velká akce. V bytovém 

domě na Starém vrchu držíme několik prázdných bytů. 

Všechny jsme využili během probíhající rekonstrukce 

bytů i stoupaček. Zůstaly nám tři prázdné byty. Jeden ve 

špatném stavu čekající na rekonstrukci. Ve druhém měli 

zedníci materiál a tře  se vyprázdnil pár dní před m.

Píšu na Facebook, že sháním postele a vybavení. Volám 

Báře Fröhde, která má velké zkušenos  z bazárku. Mezi 

m se rozjíždí stěhování. Z Obecního servisu nám 

Vinařič  hasiči, co přivezli vybavení pro Ukrajinu, 

pomáhají přivést lednici, stolky a pár židlí. Následně 

vezmeme gauč, který zůstal po stěhování nájemníků 

v bytovém domě. Bereme Ducato a přivážíme gauč 

a dvojpostel. Stěhovat mi pomáhají kluci, co jsem potkal 

na ulici. Ještě sjedou pro další dvojpostel. Mezi m Bára 

shání potraviny, oblečení, vybavení do kuchyně, mycí 

prostředky. Něco dodává organizace, podporující 

uprchlíky, nakonec nepotřebujeme ani jejich matrace. 

Přijely čtyři ženy a pět dě  ze Žitomiru, druhý den další 

maminka se synem. Zedníci jim mezi m uvolnili byt. 

Pomáhají i obyvatelé okolních bytů.

Během toho odpoledne jsem měl třicet telefonátů 

a poklidný nebyl ani trochu. Ale v osm hodin večer byly 

postele hotové, rodiny vybavené a mohly si po 

desítkách hodin na cestě konečně v klidu a v bezpečí 

odpočinout. Obec ale není jediná, kdo za různých 

podmínek nabídl ubytování uprchlíkům. Mnoho rodin 

bydlí po celé obci. Vážíme si pomoci všech, kdo se 

zapojili.

Jaroslav Paznocht

Hledáme lektora češ ny 
pro uprchlíky

V pátek 18. března proběhla první schůzka s uprchlíky 

v sokolovně. Děkujeme všem, kdo se zapojili do přípravy 

a Mariánce Fedorovych za překládání. Uvítání to bylo 

moc pěkné. Probrali jsme několik důležitých témat. 

Hlavní jsou vzdělání pro dě , práce a kurzy češ ny. 

Materiálně jsou všichni vesměs vybavení. Sesbírali jsme 

kontakty, abychom mohli využít Mobilní rozhlas pro 

rychlejší rozesílání informací. Pro lepší komunikaci jsme 

vytvořili stránky stredokluky.cz/Ukrajina. Také byla 

vytvořena FB stránka h ps://www.facebook.com/

groups/strukr

Zapojení všech dě  do výuky bude náročnější. Díky 

výpůjčce školní budovy chystáme výuku pro ty, které 

nemohly přijmout naše školy. Bude se jednat 

o adaptační třídy, jejichž hlavním cílem bude uvolnit 

ruce maminkám, využít různých forem online výuky, 

setkat se s kamarády a zlepšit se v češ ně. 

Předpokládáme, že nabídneme možnost přivydělat si při 

úklidu celé budovy místním uprchlicím. V objektu bude 

dočasně fungovat i určité kulturní centrum, kde bychom 

chtěli umožnit výuku českého jazyka i pro dospělé, 

proto hledáme lektora češ ny pro dě  i dospělé. 

Pokud máte zájem nebo o někom víte, kontaktujte nás na 

obec@stredokluky.cz nebo osobně na OÚ v úředních hodinách.

Jaroslav Paznocht
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Zimní sezónu ukončily 
lyžařské závody 

Pandemie a nedostatek sněhu milovníkům lyžování moc 

nepřály. Navázat na přerušenou dlouholetou tradici 

nebylo úplně snadné, přesto jsme do toho šli všichni 

naplno.

Již poněkolikáté měli členové TJ Sokol Středokluky čest 

pořádat Přebor České obce sokolské a Župy 

Jungmannovy v alpském lyžování. Na dráhu 

o 26 branách ve Vítkovicích v Čechách se vydalo kromě 

organizátorů z řad našeho Ski Teamu také 67 závodníků 

z celkem 9 oddílů v 16 kategoriích.

Počasí nám přálo a závodníci mohli využít kvalitně 

připraveného svahu pod Prezidentským expresem na 

Aldrově.

Máme velkou radost, že vše proběhlo, jak mělo 

a společně jsme mohli navázat na dlouholetou tradici. 

Jediné, co nás trochu zamrzelo, byla nízká účast 

„domácích“ závodníků.

O měsíc a kousek později jsme uzavřeli zimní sezónu 

tradičně v Jánských lázních. Znovu nám přálo počasí, 

prosluněná sjezdovka na Černé hoře byla dobře 

připravená a pouze pro nás. Závodníků bylo nakonec 

rovných 40. Nejmenší byla tříletá, nejstarší kategorie 

byla Veteráni II. Poslední máza se podařila i díky kvalitní 

Co je nového v Sokole?

Každoroční tradicí všech spolků jsou valné hromady 

a výroční schůze. Nejinak tomu bylo i 13. března 

v sokolovně. Tělocvičná jednota Sokol Středokluky zde 

nejen zhodno la svoji činnost za poslední dva roky (loni 

se nekonala), zkontrolovala hospodaření a stanovila si 

cíle do budoucna, ale hlavně si po třech letech volila své 

nové vedení. Všechny funkce v naší TJ jsou neplacené 

a často stojí hodně času. Výbor sokola se obměnil pouze 

minimálně. Pouze na pozici jednatele se posunul Jan 

Fröhde a výbor pro vy ženost opus la Tereza 

Holoubková a dříve Věra Tomková. Starostou bude 

nadále Jaroslav Paznocht, místostarostou Zdeněk 

Kačerovský a náčelníkem i předsedou odboru sportu 

Václav Knotek.

Naše jednota je důležitou součás  sportovního 

i kulturního života v obci. Stará se o sokolovnu, 

zastřešujeme dva závodní oddíly stolního tenisu, oddíl 

lyžování, kurzy aerobiku, powerjógy, dětské cvičení, 

zdravotní cvičení i rekreační florbal. K tomu jsme 

partnery několika dalších akcí jako je darování krve, 

plesy, masopust apod. Momentálně jsme nejspíše 

nejpočetnějším spolkem ve Středoklukách.

Děkujeme všem členům i účastníkům kurzů, kteří se 

zapojují jak do programu sokola, tak do brigád 

a organizací akcí. Bez vás by to nešlo a naše obec by byla 

o mnoho chudší.

Nešlo by to také bez podpory naší obce. Která 

TJ podržela v dobách nejtěžších. Díky zákazu sportovní 

činnos  v minulých letech se příjmy sokola povážlivě 

propadly a dotace obce ve výši 32 a 44 síc korun na 

provozní výdaje, především plyn a elektřinu, nás 

zachránily od velkých problémů. Za to jsme velmi 

vděční. Těšíme se na další společné roky. Nazdar!

Jaroslav Paznocht

společenské čás  na chatě Idyla. Děkujeme Ski Teamu 

za udržování této skvělé akce.

Závody jsou otevřené široké veřejnos  a zúčastnit se 

může každý. Příš  rok se na vás těšíme.

Pokud vás zajímá náš 

lyžařský oddíl i závody, 

pusťte si Sokolský 

zpravodaj České televize 

z 12. a 26. března. Oba 

pořady si můžete najít 

v archivu České televize.

Jiří Czeizel
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Rádi přivítáme 
nové členy

Klubík se nám přes zimu z online režimu vrá l do třídy, 

ale ani tak jsme v zimním čase nezaháleli, posílali si 

vyfocené výtvory a sdíleli nápady. Maminky, děkuji za 

spolupráci! Na jaře plánujeme i menší výlety do přírody 

či cvičení v tělocvičně. Rádi přivítáme nové členy včetně 

ukrajinských dě . Více info na tel. 720 253 130.

Věra Beránková

Výsledky oddílu 
stolního tenisu

Naši obec reprezentují dvě družstva stolního tenisu. 

Jejich sezóna skončila začátkem března, tak se pojďme 

podívat, jak jim to šlo.

Družstvo Sokol Středokluky B skončilo ve 3. třídě 

okresního přeboru na 3. místě, z 22 zápasů zvítězilo 15x 

a jednou remizovalo. Mezi opory patřili Ivan Kamenszki, 

Patrick Vanson, Jakub Pelant a Pavel Popelka. O třídu 

výše soutěžilo naše „áčko“, umís lo se také tře . Z 20 

zápasů vyhrálo 14x a jednou remizovalo. Tým táhli Petr 

a Jakub Tolarovi, Petr Brejcha a Zdeněk Kačerovský 

s podporou kluků z béčka. Zajímavé jsou také celkové 

výsledky jednotlivců. Velký úspěch je druhé místo mezi 

jednotlivci ve dvouhrách ve II. třídě Zdeňka 

Kačerovského a o stupeň horší umístění Kuby Tolara. Ve 

čtyřhrách za béčko bylo nejlepší duo Kamenszki a Pelant 

ve své soutěži na tře m místě. Nejlepší ve II. třídě se 

100% úspěšnos  bylo duo Petr Tolar a Zdeněk 

Kačerovský.

Děkujeme všem hráčům za šíření dobrého jména nejen 

naší jednoty, ale také Středokluk a těšíme se na další 

sezónu.

Jaroslav Paznocht

Volný čas ve Středoklukách

Chtěli bychom zlepšit využi  prostor, zefek vnit 

a zpřehlednit nabídku kroužků a volnočasových ak vit 

na příš  rok. Proto vás žádáme o spolupráci. Pokud již 

organizujete nějakou pravidelnou činnost nebo byste 

chtěli v příš m školním roce nějakou činnost nabídnout 

nebo naopak pro sebe či své dítě máte vysněný 

kroužek, ale u nás se nenabízí, vyplňte prosím dotazník, 

který bude dostupný na webu obce.

Zuzana Muchová

INZERCE

Nabídka výuky klavíru 
ve Středoklukách

Naučte se na klavír, nebo kytaru. Přijmu nové dětské 

i dospělé žáky. Více informací na tel. 604 351 354.

Ilona Novotná



tábor

HRY, SPORT, VÝLETY

SRPEN
22. - 26.

2022

2 100,- / 5 dní
(program včetně

obědů)

 Přihláška na: www.stredokluky.cz
Informace na: obec@stredokluky.cz, 

tel: 233 900 860

Příměstský

Středokluky


