
Středoklucká                                  3/2022

Rozhovor Marta Neužilová

Češ na pro cizince

Slavnostní předání hasičské cisterny

Pravidla pro volby 
do zastupitelstva obce



22

jarními

nákupy



Kalendář akcí

Pá ‐ So Výstava Probuzená paleta 

3. ‐ 4. 6. pá 17.00 ‐ 20.00, so 15.00 ‐ 18.00 

statek u Melíšků

 

Pá ‐ Po Svoz velkoobjemového odpadu

17. ‐ 20. 6. 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

So 18. 6. Vítání občánků

10.00 sokolovna

So 25. 6. Memoriál Jardy Paznochta

fotbalové hřiště

Ne 26. 6. Turnaj ve hře KUBB

9.00 fotbalové hřiště

Po 4. 7. Vzpomínkový pochod Baráčníků

sraz 9.00 před restaurací U Prokopa

So 16. 7. Kulaťák cup

9.30 fotbalové hřiště
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SLOVO STAROSTY 

Vážení sousedé,

poslední týdny jsou pro mě velmi náročné. Tragická 

nehoda v Kladenské ulici mě velice zasáhla. Mnozí 

možná vědí, že můj otec zemřel také při autonehodě. 

Tedy velice soucí m s pozůstalými. 

Vím, že po obci běží pe ce. Rád bych ji podepsal a určitě 

podpořím její přeposlání provozovatelům této silnice, 

ale mrzí mě její vyznění a ukazování na domnělého 

viníka, přestože ještě běží vyšetřování. Doufal jsem, že si 

lidé budou alespoň chvíli více dávat pozor. Bohužel jsem 

si nevšiml žádné příliš zvýšené opatrnos  na silnicích. 

Každý řidič musí předvídat a sledovat situaci kolem 

sebe. 

V obci je mnoho nebezpečných křižovatek, někde jsou 

uzpůsobeny spíše pro koňské povozy, jinde se šetřilo 

a někde stojí zaparkovaná auta. Apeluji na všechny 

řidiče, jezděte prosím opatrně.

Také jsme měli schůzku s vedením Tuchoměřic. 

V Nebušicích se nečekaně vyčerpala kapacita základní 

školy a sousedé nás požádali o pomoc. Po velmi 

důkladné analýze situace jsme nakonec s pomocí 

souhlasili a od příš ho školního roku k nám nejspíše 

nastoupí až patnáct šesťáků z Tuchoměřic. Nejen proto 

otevřeme dvě šesté třídy a hledáme učitele. Těší nás, že 

mezi námi a sousedy jsou vřelé vztahy.

K tomu jsme měli opravdu dlouhé jednání zastupitelstva 

plné důležitých témat. Napjatě čekáme na vyhodnocení 

několika dotací. Alespoň nás těší, že máme firmu na 

vybudování chodníků v Lidické ulici a do září by mělo 

být hotovo. 

Velkou radost nám udělala firma Kobit THZ, která 

dodala naši novou hasičskou cisternu se všemi našimi 

připomínkami a včas, což dnes není úplně běžné.

Jedním z nečekaných úkolů nejen pro nás na úřadě je 

uprchlická krize. Jsme rádi, že se nám podařilo rozjet 

„ukrajinskou“ školu. 

Věříme, že to pomůže nám všem, nejen našim žákům. 

O to víc mě zasáhla má krátká přítomnost u rozhovoru 

s paní Neužilovou. 

V červnu proběhne vzpomínka na vypálení Lidic, které 

byly vymazány z povrchu země před sedmdesá  pě  

lety. Podobnost s některými obcemi na Ukrajině doslova 

mrazí.

Jsem rád, že se našlo pár odvážlivců, kteří mají svůj 

pohled na rozvoj naší obce a rozjeli poli ckou kampaň. 

Nejen pro ně jsme připravili do tohoto čísla krátký 

článek a kompletní návod jak kandidovat najdete na 

webu obce. Konkurence nejen mo vuje, ale přináší 

i pohledy odjinud a někdy i velice zajímavé nápady. 

Takže se nebojte podepsat pe ci potřebnou pro 

kandidaturu ve volbách. Nijak to nezavazuje volit právě 

tu stranu, můžete pe cí podepsat několik.

Pokud si se mnou budete ch t pohovořit, určitě se 

uvidíme na nějaké z obecních akcí, i v příš ch týdnech 

jich několik proběhne.

Nakonec mi dovolte poblahopřát naší šéfredaktorce 

Zuzce, které se na Velikonoční pondělí narodila Anička. 

Za celý obecní úřad jí přejeme mnoho štěs  a zdraví.

 Jaroslav Paznocht, starosta
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Slavnostní předání hasičské cisterny

Dvacátý osmý květen roku dvou sícího dvacátého 

druhého se zapíše zlatým písmem do kroniky Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obce Středokluky. Naši 

hasiči za 124 let své činnos  neměli moc důležitějších 

událos  jako je tato. Za tu dobu vystřídali mnoho 

hasičské techniky. Legendární je stříkačka od firmy 

Stra lek z roku 1937, kterou dodnes vlastníme. 

Pamětníci vzpomenou na po válce zabavená vozidla, 

Robur, dodávku Ford, dvě cisterny RTO a konečně v roce 

2017 cisternu krásnou Tatru CAS32. Vše z druhé i dalších 

rukou. První vlaštovkou změny přístupu byl nákup 

nového dopravního automobilu VW Transporter v roce 

2019. To byla naše první dotace MVČR. Nákup Tatry byl 

podmíněn získáním větší hasičské zbrojnice, protože do 

stávající garáže na dvoře obecního úřadu se nevešla ani 

předchozí stříkačka. Naštěs  se v roce 2018 podařilo 

zakoupit objekt č. p. 117, který dnes nazýváme Obecním 

servisem. Díky tomu máme kde parkovat jak dopravní 

automobil, všechny stříkačky i starou dodávku Ford 

a hlavně se tam vejde dospělá hasičská cisterna.

No a co se stalo v to památné sobotní odpoledne? 

Vyvrcholila snaha o modernizaci a převybavení naší 

jednotky. Strojníkům naší jednotky byla slavnostně 

předána zbrusu nová, na míru vyrobená a již otestovaná 

cisterna Scania vyrobená ve firmě KOBIT – THZ CZ, s.r.o. 

ve Sla ňanech. Nové vozidlo je plně vybavené dle 

nejvyšších standardů. Má kabinu celkem pro 6 hasičů, 

pohon všech tří náprav, nerezovou nádrž o objemu 

8500 l vody a 510 l pěny. Všechna čerpadla lze ovládat 

počítačem jak z kabiny, tak ze zadní strany vozidla a také 

tabletem. Vozidlo je plně kompa bilní s jednotkami IZS.

Cisterna stála obec celkem 8 222 797,00 Kč. MVČR 

z Fondu zábrany škod přispělo 2,5 mil. Kč a Středočeský 

kraj přidal 1 mil. Kč. Dalších 850 síc získáme z prodeje 

staré Tatry do Strmilova. Obec také zakoupila mnohé 

vybavení zhruba za 400 síc Kč, například plovoucí 

Přední strana Zadní strana

Přední monitor má různé 
druhy proudu. 

Ovládá se joys ckem 
nebo tabletem z kabiny. 

Lanový naviják.   

Kropící lišta. 

Počítač řídí všechna 
čerpadla, LED světla a 
další potřebná zařízení.
Počítač je zajištěn i pro 
případ poruchy. Má 
dotykový display 
i membránová tlačítka.

Plovoucí čerpadlo na 
výsuvném a vyklápěcím 
prvku, které je 
připojené na elektřinu. 

V zadní čás  střechy je ještě tryska 
např. pro kropení silnic.

Tažné zařízení. 
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čerpadlo, přetlakový ven látor, 4ks IDP 

Drager, kotoučovou pilu, pěnu, aku nářadí 

(bruska a vrtačka), ruční digitální 

radiostanici s dokovací stanici do auta, 

baterie s nabíječkami do auta. Jedná se 

o povinné vybavení, které by stejně obec 

musela zakoupit v nejbližších letech. 

S jeho financováním pomohly obce 

Tuchoměřice a Číčovice. Všem, kdo 

přispěli na nové auto velice děkujeme.

Členové Jednotky dobrovolných hasičů 

obce Středokluky nezištně, bezplatně 

a ve svém volném čase pomáhají všem 

při požárech, při přírodních katastrofách, 

při kácení stromů a dalších ak vitách 

v naší obci. Členové spolku Sbor 

dobrovolných hasičů Středokluky se 

prolínají s jednotkou, pořádají kulturní 

akce, vedou více než dvě desítky dě  

v pravidelném hasičském kroužku 

a pomáhají na kulturních akcích. Všichni 

tuto činnost provádějí zadarmo ve svém 

volném čase. Naše jednotka je nyní velice 

dobře vybavená. Vzhledem k tomu, že 

razíme heslo „hasičárna nehasí“, tak 

připravovaná rekonstrukce hasičárny není 

vzhledem k vysokým cenám 

a důležitějším prioritám na pořadu dne, 

pokud nezískáme velké dotace. Nejspíše 

dojde pouze k dílčím úpravám vytápění 

šatny a garáže. Pro srovnání celkem 

jednoduchá nově otevřená zbrojnice 

v Kněževsi stála kolem 20 milionů korun.

Jaroslav Paznocht

Pravý bok

Vysokotlaká hadice 
s proudnicí.

Hadice, proudnice, 
rozdělovače.

Hygienický 
koutek.

Přepravky s pro chemickými  
obleky, vázací prostředky, 
lezecké a další vybavení.

Hadice typu B a C.

Nářadí, kužely, 
pěnotvorné 
zařízení 
PRO/PAK.

Střecha

Bedny k uložení 
objemného nářadí jako 
jsou například lopaty, 
košťata, savice atd.

Mezi kabinou a nástavbou je 
pě metrový vysouvací stožár s LED 
světly ovládaný ze zadní strany 
nebo velitelským tabletem.

Víko nádrže na vodu.

Napojení střešní lafety.

Na střeše jsou dále 
plastové sudy na 
použitý sorbent.

Levý bok

Prodlužovací 
kabely a přenosné 
LED světlomety.  

Elektrocentrála, elektrické 
kalové čerpadlo a kanystr 
na PHM.

Řetězová a kotou‐
čová motorová pila, 
přetlakový 
ven látor a kanystr 
na PHM.

Hadice typu B a C uložené 
v horní čás  v koších a ve 
spodní čás  v kotoučích.

Sekery, páčidla, kleště 
a přenosné hasicí 
přístroje.

Proudnice, 
rozdělovač, 
přechody.

Tablet pro ovládání 
nástavby vozidla.

Analogová vysílačka je v horním 
podhledu kabiny. Její další 
obslužné místo je v zadní čás  
nástavby u čerpadla.

Velitelský tablet s aplikací 
RescueNavigator, která 

umožňuje i zasílání 
statusů činnos  na 
operační středisko. 

Přenosná digitální radiostanice, 
která je umístěná v dokovací stanici, 
ve které se tváří jako vozidlová 
radiostanice. Toto řešení je ideální 
varianta pro dobrovolné jednotky 
a první svého druhu v našem kraji.

Kabina

Kabina

Je pro 6 hasičů. Sedadla 
posádky jsou uzpůsobena 
jako držáky dýchacích 
přístrojů a náhradních lahví. 

Baterky, lehké přilby, páteřová 
deska a další vybavení.
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Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident 

republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Termín letošních voleb do zastupitelstva obce a jedné 

tře ny senátu je předběžně stanoven na 23. a 24. září 

2022.

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva 

obce, jejichž počet na každé volební období stanoví 

v souladu s  mto zákonem zastupitelstvo obce 

nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do 

zastupitelstev v obcích tj. do 30. června 2022.

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva 

obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se 

konají volby. Středokluky – k 1. lednu 2022 mají 1221 

obyvatel, tzn. 7 ‐ 15 členů zastupitelstva.

V rámci zastupitelstva je možné volit radu obce.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblas  

samostatné působnos  a ze své činnos  odpovídá 

zastupitelstvu obce.

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové 

rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů 

rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 

přičemž nesmí přesahovat jednu tře nu počtu členů 

zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde 

zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

Kdo může kandidovat?
Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.

Kandidovat může občan České republiky, který:

‐ alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

‐ má v obci trvalý pobyt,

‐ nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního 

práva,

‐ nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu 

trestu odně  svobody.

Občan jiného členského státu EU, který

‐ alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

‐ je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na 

území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,

‐ nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního 

práva,

‐ nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu 

trestu odně  svobody.

Kdo je oprávněn podat kandidátní lis nu?
Kandidátní lis ny pro volby do zastupitelstev obcí 

mohou podat volební strany typu:

‐ registrované poli cké strany nebo poli cká hnu , 

jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,

‐ nezávislí kandidá ,

‐ sdružení nezávislých kandidátů,

‐ sdružení poli ckých stran nebo poli ckých hnu  

a nezávislých kandidátů.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, 

podávají kandidátní lis nu prostřednictvím svého 

zmocněnce.

Komu a kdy se podávají kandidátní lis ny?
Kandidátní lis ny se podávají nejpozději 66 dnů přede 

dnem voleb tj. 19. července 2022 do 16.00 hodin 

registračnímu úřadu, kterým je:

‐ obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila 

alespoň 2 odbory,

‐ pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený 

obecní úřad (Hos vice)

Podání kandidátní lis ny úřad potvrdí zmocněnci 

a nezávislému kandidátovi.

Kandidátní lis nu lze podat i prostřednictvím dálkových 

komunikačních prostředků.

Tereza Bublíková

Volby do zastupitelstva obce

Posunu  fakturace vodného 
a stočného

Vážení odběratelé, 1. Vodohospodářská společnost 

oznamuje, že z důvodu pozdního předání neúplných 

informací o odběrních místech od předchozího 

provozovatele, je nucena posunout fakturaci vodného 

a stočného na další fakturační období, tj. na konec 

června 2022. Fakturace bude až na výjimky provedena 

za období leden – červen 2022. Faktury budou zaslány 

v dalším řádném termínu v červenci.

Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

1. Vodohospodářská společnost

Kdy můžeme o sknout texty 
kandidujících stran?

S blížícími volbami nabízí redakce prostor pro texty 

poli ckých stran, hnu , sdružení nezávislých kandidátů 

či samostatným kandidátům, a to v rozsahu síc znaků. 

Tyto texty mohou být dle platných pravidel uvedeny ve 

vydání Střely, která bezprostředně předchází termínu 

komunálních voleb, což u nás bude v červencovém čísle. 

Své texty zasílejte na strela@stredokluky.cz do 

10. července.

Zuzana Muchová



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

spravuje všechny silnice tře  třídy v obci. V roce 2015 

byla opravena Kladenská ulice, část Lidické, v roce 2018 

Nové Středokluky, a loni ulici Nad Běloky. V letošním 

roce se rozhodla pokračovat v Lidické ulici. Navázala na 

dříve opravený úsek a opravila zhruba 150 metrů od 

obecního úřadu po křižovatku s Kladenskou.

Ačkoli se obec chystala na katastrofické scénáře, 

nakonec ani nebylo otevření Školské ulice nutné a vše 

se zvládlo během 3 dnů za provozu.

Rekonstrukce se bohužel neobešla bez reklamací. Proto 

společně s investorem čekáme na opravu dvou 

kanálových vpus , které byly nekvalitně usazeny.

Věříme, že se nedostatky brzy napraví a příš  rok se 

opraví další úsek, například pokračování Lidickou ulicí 

v místě nových chodníků.

Jaroslav Paznocht
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Vzpomínka na
Antonína Čermáka

V posledních letech nás opus lo hned několik velkých 

středokluckých pamětníků. Poslední březnový den 

nečekaně přišla Vlastenecko‐dobročinná obec 

baráčnická ve Středoklukách o svého dlouholetého 

rychtáře Antonína Čermáka. Tonda byl ten, kdo mnoho 

posledních let vedl vzpomínkový průvod na hřbitov na 

Černovičkách, organizoval zájezdy nebo udržoval 

kontakty s okolními Baráčníky. Jistě si na něj vzpomenou 

kluci, které vedl v žákovských družstvech středokluckého 

fotbalu. Pamětníci vzpomenou na jeho ak vní „kariéru“ 

nebo jeho roli rozhodčího. Zapojoval se i do dalších 

ak vit v obci a vždy pomohl, když bylo potřeba. Během 

posvícení na něj jistě vzpomeneme, ale pochod povede 

už někdo jiný. 

Děkujeme Tondo za všechno, co jsi pro Středokluky 

udělal.

Jaroslav Paznocht

Vyplňte online dotazník

Ve Středoklukách působí hned několik pravidelných 

kroužků, kurzů, cvičení. Chtěli bychom pomoci s jejich 

kooperací, s využi m volných prostor a hledat nové 

lektory i témata. Proto obec vytvořila dva online 

dotazníky – jeden pro dnešní i budoucí lektory a druhý 

pro zájemce.

Na základě dotazníků můžeme hledat další zájemce, 

vytvořit kalendář a také se snažit, aby se kroužky pro 

podobné skupiny nekřížily.

Chtěli bychom, aby zájemci o kvalitní trávení volného 

času nemuseli jezdit někam daleko. Chtěli bychom, aby 

rodiče nemuseli vozit své dě  po širokém okolí, ale aby 

si je lektoři mohli vyzvedávat z družiny či dě  mohly 

chodit bezpečně samy. Věříme, že se podaří získat areál 

bývalé střední školy a Kubrovka se stane středobodem 

trávení volného času ve Středoklukách. Se srdcem 

v budově č. p. 105, kde bychom si přáli udělat moderní 

kulturní centrum s knihovnou, klubovnami a dalším 

zázemím jak pro sokolovnu, tak pro celý areál.

Dotazníky budou jistě také podkladem pro 

připravovanou strategii sportu naší obce bez které 

nemůžeme žádat o některé dotace.

Vyplňte prosím dotazník, řekněte nám váš názor. Pokud 

se projeví dostatečný zájem o nějaká témata, budeme 

se snažit najít cestu, jak kroužky příš  školní rok otevřít.

Také bychom chtěli požádat všechny lektory, kteří již 

nějaké kroužky či jiné vzdělávací, sportovní či 

volnočasové ak vity pro veřejnost provozují nebo by 

chtěli, aby vyplnili dotazník pro ně určený.

Online dotazníky vyplňte do 15. června na 

Stredokluky.cz/volnycas. Děkujeme.

Jaroslav Paznocht

Oprava Lidické ulice je za námi
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Novinky ze školky

Krásné květnové počasí vylákalo ven snad úplně 

všechny. I dě  ze školky vyrazily na třídní výlety. Třída 

Berušek vyjela do ZOO Zájezd, Motýlci na hrad Okoř 

a Žabičky do trampolínového parku v Kladně. Ve třídě 

Žabiček proběhl projektový den na téma Stavitel mostů 

pořádaný Malou technickou univerzitou. Dě  se 

dozvěděly co je pilíř, jak jej postavit a také něco o stavbě 

Karlova mostu. Závěrem postavily velký most z lega, 

který unesl i paní učitelku. Začátkem května proběhl 

zápis do MŠ pro školní rok 2022/23. Celkem se k zápisu 

dostavilo 41 dě . Dvacet dva jich bylo ze spádové 

oblas . Dvace  jedna žádostem bylo vyhověno.

A co přinese červen? 
Zápis pro cizince, předškoláci si prohlédnou modelárnu 

Lega. Celá škola vyrazí na celodenní výlet do Zvířátkova 

v Olešné, dě  si užijí jízdy na in‐linech, oslaví den dě . 

Do MŠ přijede dopravní hřiště, na kterém si dě  si 

budou moci zajezdit na elektrických au čkách 

a čtyřkolkách. Seznámí se s dopravním značením, 

semaforem a procvičí bezpečné přecházení vozovky. 

Závěrem června budeme pasovat předškoláky na 

zahradní slavnos  a přivítáme rodiče nově přijatých dě  

na informační schůzce, která se bude konat 27. června 

od 17.00.

Prázdninový provoz
Během prázdnin bude MŠ otevřena od 1. do 15. 

července.  Poté se školka dětem na chvíli uzavře a začnou 

opravy a udržovací práce. Na dě  se budeme opět těšit 

1. září. Od srpna se změní ve škole majitel ,,červené“ 

židle, na kterou se po mateřské dovolené vrá  zpět do 

funkce ředitele školy paní Dulavová.

Tímto posledním článkem se s vámi čtenáři loučím 

a děkuji všem, co při mně stáli během mého funkčního 

období a hlavně zřizovateli za velkou osobní příležitost 

a podporu.

Tereza Pulchartová
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Za kým mám jít?

Vážení rodiče, přátele školy a občané, jak jste si všimli, 

tak název příspěvku vám může připomínat název 

jednoho velmi známého fejetonu Jana Nerudy ‐ „Kam 

s ním?“. Tento příspěvek sice nebude vypadat jako 

fejeton psaný Janem Nerudou, ale bude se určitě týkat 

zdánlivě nevýznamné problema ky probrané z nové 

perspek vy.

Mnoho rodičů řeší, za kým má jít s problémem svého 

dítěte a žáka naší školy. Na tuhle zdánlivě jednoduchou 

otázku existují různé odpovědi a někdy možná pro vás 

není její zodpovězení jednoduché. Samozřejmě se nabízí 

možnost jít do školy a tam řešit své problémy. Další 

možnost je jít na Obecní úřad a upozornit na svůj 

problém rovnou zřizovatele a další možnos  jsou 

kamarádi, známí, rodiče. Je však potřeba upozornit, že 

o problémech týkajících se školy by měli vědět určitě ve 

škole, protože se jich přímo týkají a problémy, o kterých 

neví, nemohou řešit. Můžete zajít i na Obecní úřad, kde 

si vás sice rádi vyslechneme, ale řešení nekterých 

problému není v naši kompetenci. To neznamená, že se 

na ně vedení školy nezeptáme na našich pravidelných 

schůzkách, kde zjis me, jak situace vypadá a jak 

můžeme pomoci s hledáním řešení. Avšak problémy ve 

vztazích mezi spolužáky, otázky výuky, známkování, 

problémy týkající se učitelů jsou v kompetenci vedení 

školy. Obec jako zřizovatel naopak řeší hmotné 

zabezpečení školy, hlídá směr rozvoje školy, jestli je 

v souladu se záměry obce a vizemi vedení školy, které 

byly představeny v rámci konkurzu na ře lete(ku). Navíc, 

když už přijdete místo do školy na úřad, tak vám 

nemůžeme slíbit, že budeme problém řešit přesně 

podle vašich představ. Navíc každý problém či spor má 

dvě strany a vždy je potřeba dát prostor oběma než 

si kdokoliv ať škola nebo zřizovatel udělá názor, a pokusí 

se problém řešit. Určitě se, ale na schůzce s vedením 

školy zeptáme, proč bylo dané řešení zvoleno.

Základem byla, je a vždy bude vzájemná komunikace 

a pojmenování problému a předání této informace ve 

škole. Jen ty problémy, o kterých budeme vědět 

můžeme začít společně i řešit. Co je nejhorší a vše jen 

komplikuje, je vnášení jednostranných emocí a nátlak. 

Jak se říká, tak s horkou hlavou se nedá najít rozumné 

řešení, ale může spor či problém jen vyostřit a řešení se 

pouze oddálí nebo dokonce znemožní. Dveře naší ZŠ 

jsou vám tedy otevřeny a vedení i učitelé jsou ochotní si 

vás vyslechnout, protože máme společný cíl a to je 

vzdělávání a výchova vašich dě  našich žáků, kteří 

představují naší budoucnost.

Ladislav Kuchař

Novinky ze školy

Měsíc duben se v základní škole nesl ve znamení 

dětských i rodičovských očekávání. Vždyť začátkem 

měsíce proběhl na naší škole zápis dě  do budoucího 

prvního ročníku a v polovině dubna pak žáci 9. ročníku 

skládali přijímací zkoušky na střední školy. A to jsou akce 

plné očekávání a emocí.

Vezměme to ale popořádku. Tedy již v úterý 5. dubna se 

ve třídách nad obecním úřadem otevřely dveře pro naše 

budoucí prvňáčky, aby si pod vedením našich milých 

učitelek paní Ireny Houbové a Ivy Farové prošli 

nachystanými stanoviš . Po splnění všech úkolů 

a odrecitování krátké básničky čekalo na dě  malé 

překvapení ve formě keramického zajíčka, ale hlavně 

úžasný pocit, že se vše povedlo a nyní už jsou skoro 

školáci. Dě  přišlo letos opravdu hodně. Celých 40. Pět 

z nich zažádalo o odklad školní docházky a příš  rok 

setrvají ještě v mateřské školce, dvě dě  se dodatečně 

odhlásily, a tak nám v září nastoupí 33 dě  do dvou 

paralelních prvních tříd.

Naopak, na konci školního roku se budeme muset 

rozloučit s našimi deváťáky. Ti se nám od září 

rozprchnou na střední školy, kde absolvují další část 

svých školních let. Z 26 deváťáků jich v polovině dubna 

16 skládalo přijímací zkoušky (ostatní již byli na školy 

přija ) a můžeme říci, že úspěšně. Až na tři žáky, kteří 

ještě v tuto chvíli řeší odvolání, se všichni dostali na své 

vybrané školy. K tomuto úspěchu jim gratulujeme! 

Každý z nich je jistě pln očekávání z této další etapy 

jejich života, a tak jim popřejme, ať zdárně zvládnou 

konec školního roku a úspěšně zahájí své nové 

působení.

Mar n Molčík

Pozvánka na představení

V úterý 7. června v 18.00 hodin uvede lidický 

drama cký kroužek představení Nepilovy pohádky 

v lidické galerii. Vstup je zdarma.

Ilona Novotná
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Češ na pro cizince

Stále se mi potvrzuje, že učit češ nu jako cizí jazyk není 

tak snadné. Není zvláště proto, že chybí materiály, nebo 

ty, které existují nemají vhodný druhý jazyk. 

Z monolingvních materiálů sice učit lze a je to ten 

nejlepší způsob, ale u dě  bych přeci jen preferovala 

„podklad“ v jejich mateřském jazyce.

Situace s novodobými ukrajinskými migranty přiměla 

některé obce k různým reakcím. S otázkou, co s dětmi, 

které by měly po devadesá  dnech pobytu, tzv. 

ochranného pobytu v emigraci v České republice 

nastoupit do zcela normální české školy. A co 

s dospělými, kteří chtějí pracovat a nerozumí ani slovo? 

Otázek až dost, samozřejmě vedle mnohem 

důležitějších.

Mám zato, že ne každá obec, a zde musím podotknout ‐ 

spíše vesnice, město s větší hustotou obyvatel spojenou 

s lepší vybavenos  ‐ se snaží tuto otázku vyřešit. Naše 

obec, se postarala nejen o to, aby noví sousedé 

Středokluk měli co jíst a kde spát. Přemýšlela ještě dál. 

Co s dětmi, které zde zůstanou v září? Otevřela jakousi 

„Školičku českého jazyka“ nejen pro dospělé ve 

večerních kurzech, ale hlavně pro dě . Jedna 

vychovatelka – speciální pedagožka ukrajinského 

původu pomáhá překonat bariery mezi jazyky a jedna 

učitelka češ ny se od pondělí do pátku pokouší naučit 

ukrajinské dě  česky tak, aby mohly v září zasednout do 

lavic v české škole. Pravda, nevíme, jak dlouho kýžený 

stav bude trvat, zda do školy opravdu půjdou. Do 

dopoledních kurzů se přihlásilo přibližně dvanáct dě  

různého věku. Máme tam dě  předškolní, dě  prvního 

stupně i druhého. Výuka v takovém případě je poměrně 

složitá. Jedněm zadat – a věnovat se jim – úlohy 

řekněme na úrovni prvního stupně, druhým učivo na 

úrovni stupně druhého, přičemž víte, že obě skupiny 

potřebují stejný základy jazyka: naučit se zápis v la nce, 

tolik odlišný od ukrajinské azbuky.

Ve večerních kurzech, čítajících přibližně 25 účastníků 

převažují ženy. Dalo by se říci, že jsou 99 procentní. Za 

dobu trvání se objevili pouze čtyři muži, první jen 

„prokmitli“ jednu hodinu, poslední vydržel snad proto, 

že je žákem sedmého ročníku základní školy, a že chodí 

s maminkou.

A s čím se naši noví, dočasní sousedé perou v češ ně? 

Vedle písma je to výslovnost: naše slavné měkké r, nebo 

chcete‐li ř je pro ně ob žně zvladatelný, v některých 

případech nezvladatelný; problema cké je i v některých 

slovech ž, což bych nečekala; s výslovnos  se přímo 

rvou u shluku souhlásek, takové slovo trh, krk, strč, 

nebo zmrzlina, je na výslovnost složité. Přes blízkost 

jazyka – oba jazyky patří do slovanské jazykové rodiny 

společně s dalšími, jako je slovenš na, polš na, ruš na 

aj. – je i poměrně ob žná grama ka. Ale s tou teprve 

začínáme. A spěchám dodat, že právě ona blízkost je 

svízelná. Podobnou shodu nacházíme v polš ně, kde se 

objevují slova, která znějí stejně, ale význam je jiný. 

Čechovi v tuto chvíli vyvstane na mysli onen známý v p 

– pravda tady blízkost s polš nou – s hledáním bydlení. 

V ukrajinš ně je to stejné.

Nutno dodat, že kromě soustředěné píle v hodinách se 

řádně nasmějeme. Třeba ve chvílích, kdy je nutné 

vysvětlit výraz, slovo, které zní odlišně i v ruš ně. Člověk 

pak předvádí téměř divadelní kousky, aby výraz přiblížil. 

Nebo když jsme se učili jídla, vařili jsme – slovně – a pili 

u toho pivo, víno, kávu i čas – zase jen slovně. A vždy 

jsme si řekli: „Hm, škoda. Tak příště.“

Zuzana Korecká
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FK Středokluky má od obce pronajatý areál fotbalového 

hřiště, včetně kabin. Údržba celého areálu je jednou 

z povinnos  klubu. Areál je využívaný nejen naším 

fotbalovým klubem, který má v soutěžích dva mužské 

týmy a vede kroužek mladých fotbalistů, ale i základní 

školou, družinou, mateřskou školou a dalšími spolky 

a občany Středokluk.

V posledních letech se nám podařilo za významné 

podpory obce postupnými kroky výrazně zlepšit stav 

hrací plochy a také brigádní činnos  postupně zvelebit 

okolí hřiště, hráčské kabiny, včetně klubovny.

Zejména údržba travnaté hrací plochy je finančně 

náročná. Každým rokem se snažíme realizovat 

jednotlivé zásahy, které spočívají ve vyčesání, renovaci, 

verifikaci, dosevu, hlubokém provzdušnění, chemickém 

ošetření, ver kutaci plochy. Taktéž se opakovaně 

provedlo pískování plochy. Nedílnou součás  údržby 

plochy je i údržba a provoz závlahy travnaté plochy.

Údržba travnaté plochy a provoz závlahy je financován 

z dotací, které nám každoročně poskytuje obec 

Středokluky, a bez kterých bychom výše popsané 

nemohli realizovat, tak jako naprostá většina malých 

fotbalových klubů. Na údržbě plochy, závlahy i celého 

areálu se podílí i členové fotbalového klubu, a to 

zejména brigádní činnos . Do konce jarní sezóny budou 

natřeny konstrukce za brankami a budou instalovány 

nové sítě, neb současné již dosloužily.

V současné době náš klub jedná s TJ Sokol Hostouň 

o našem zapojení do projektu fotbalové akademie, do 

které se určitě zapojí i řada okolních klubů. Pokud se vše 

podaří, mohly by od příš  fotbalové sezóny ve 

Středoklukách trénovat a hrát mistrovské zápasy 

pravděpodobně dva mládežnické týmy, jedním z nich by 

byla přípravka.

Za podporu klubu patří poděkování obci, která zejména 

nese finanční břímě údržby a provozu hrací plochy, ale 

i několika málo sponzorům, kteří se finančně podílí na 

chodu samotného klubu a také všem ak vním členům, 

kteří se ve svém volnu brigádami podílí na výše 

popsaném.

Valdemar Vilím

Dotace FK Středokluky

28. 5.  byla slavnostně předána hasičům nová 

cisterna a proběhl dětský den.

30. 4.  byl na koupališti Čarodějnický rej.

27. 5.  proběhlo darování krve.

Ohlédnu

28. 5.  se konaly okrskové závody hasičů.
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Jak k tomu došlo, že jste se i s bratry musela za 

otřesných podmínek tři roky ukrývat u babičky?

Náš ta nek umřel ještě před válkou a tak maminka 

zůstala sama na nás čtyři dě . Měla jsem jednoho 

staršího a dva mladší bratry. S prarodiči jsme se 

nestýkali, protože maminka byla Židovka a ta nek 

Arijec, vzali se pro  vůli svých rodičů, kteří je zavrhli. 

V roce 1941 začaly transporty Židů do Terezína. Přiváželi 

je k nám do Bohušovic na nákladové nádraží a odtud 

všichni museli dva kilometry pěšky do Terezína. Chodili 

i kolem domu, kde jsme bydleli. Pamatuji si, že to byl 

takový děsivý černý had. Maminka mezi ty lidi běhala a 

brala si od nich adresy pro korespondenci s příbuznými. 

Dávala jim vodu nebo jídlo. Mě posílala s bratrem 

vlakem do Prahy, měla jsem u sebe zašité různé dopisy. 

V Praze na nádraží už na mě vždy někdo čekal, vzal si to 

a zase mi zašil do oblečení něco jiného a jela jsem zase 

zpátky. Maminka v té době už musela nosit židovskou 

hvězdu a nesměla opus t Bohušovice. Také mého bratra 

posílala na kole k terezínským hradbám, kde předával 

dopisy, léky a jídlo. Tam ho bohužel jednou chy li 

a zatklo ho gestapo. Pak si přišli pro maminku a později 

i pro mě. Mě s bratrem po čase pus li, ale maminka 

zůstala v ghe u a později ji přes Malou pevnost (vězení 

gestapa) převezli do Osvě mi, kde byla zavražděna. 

Neměli jsme už nikoho kromě babičky z otcovy strany, 

se kterou jsme se nestýkali. Byla křesťanka a neměla 

nás, dě  Židovky, ráda. Ale jako křesťanka nás 

pravděpodobně nemohla vyhodit a tak jsme tam s ní žili 

ve velmi těžkých podmínkách. Ven jsme nesměli, jen za 

tmy, aby se o nás nevědělo. Můj mladší bratr Bedřich 

zemřel pouhé čtyři měsíce po maminčině zatčení na 

zápal plic. Bylo mu jen čtyři a půl roku. V takových 

podmínkách rychle dospějete. Pamatuju si, že největší 

radost z té doby jsem měla z krajíce chleba 

namazaného bramborovou kaší.

Když skončila válka, kam jste šli?

Do bytu před zatčením jsme se vrá t nemohli, byt 

obsadila jiná česká rodina. Žili jsme v jedné místnos , 

kterou nám přidělili, skoro bez prostředků. Přesto se 

blýskalo na lepší časy, starší bratr šel do učení, já do 

školy. A pak jsem šla do učení jako prodavačka látek 

a co nejdříve jsem začala vydělávat.

A jak jste se tedy ocitla ve Středoklukách?

No já jsem se nejdříve ocitla v Praze, kam jsem se 

v osmnác  letech provdala, po zhruba dese  letech 

jsem i s dětmi od svého muže odešla a doslechla jsem 

se, že ve Středoklukách hledají vychovatelku na 

učňovskou zemědělskou školu. Tak jsem sem nastoupila 

a při zaměstnání jsem začala studovat střední školu. 

Narodila se v roce 1932 v Bohušovicích u Terezína, kde žila s rodiči a třemi bratry. A nikdo 
z nich netušil, jak moc budou tyto dvě místa v jejich dalším životě osudové.

Marta Neužilová
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Vydržela jsem tady ale jen rok a půl a pak jsem odešla 

do Žatce, kde jsem dělala v chmelařském výzkumáku. 

Nicméně tu školu jsem si dodělala a v roce 1962 jsem 

maturovala. Potom jsem se přestěhovala na statek 

Královice Plzeň ‐ Sever, kde jsem dělala chmelařku. Ale 

když přišla zima a všichni odjeli, bývalo to tam smutné, 

a tak jsem jezdila do Prahy. Jednou mě tam na ulici 

oslovil tehdejší ředitel zemědělské školy pan Ing. Urban, 

jestli se nechci vrá t na místo vychovatelky. Souhlasila 

jsem a nastoupila jsem zpět jako vychovatelka, po roce 

už jsem dělala vedoucí.

Bydlíte stále v budově školy, jak dlouho? A jak se 
vás dotýkaly změny, kterými za ty roky škola 
procházela?
Do Středokluk jsem se na místo vychovatelky vrá la 

v roce 1972 a to tady na mě čekal tento byt, ve kterém 

bydlím dodnes. Tedy už padesát let. Za tu dobu, co tady 

žiju se zde vystřídalo několik ředitelů. Když jsem se sem 

vrá la, pan ředitel Urbana už zde nebyl a školu vedl 

Fran šek Neumann. Byl to komunista, jak jinak, když byl 

ředitel, ale byl výbornej. Spravedlivej, čestnej a pomohl 

hodně lidem. Byl ředitelem osmnáct let a celou tu dobu 

se nám dobře spolupracovalo a byl tu ráj na zemi. Už 

tady nebyly ohromné lány tulipánů jako při mém 

prvním příchodě za ředitele Tržického, ale stále byla 

všude cvičná políčka všech plodin. Učni byli také hodní 

a byla s nima legrace. Já jsem chtěla, aby tady byla 

nějaká dobrá náplň, tak jsme tu založili folklorní kroužek 

Fidlátka, který vyhrával různé soutěže, jezdili jsme po 

celé republice. 

Když odešel Neumann do důchodu, přišel další ředitel, 

Pekárek. A s  m už jsem moc dobře nevycházela, 

vydržela jsem ještě rok a půl do důchodu a pak jsem 

odešla. Společně se mnou skončil i folklórní soubor 

Fidlátka. Bez toho, aby to někdo organizačně a se 

zapálením táhnul, to nešlo. Přemlouvali mě, abych ještě 

zůstala, ale já jsem nechtěla. Když se jim nepovedlo mě 

přemluvit, chtěli mě vyhodit z tohoto bytu. Musela jsem 

to dát právníkovi, jelikož mám smlouvu na dobu 

neurčitou. Celkově se mě odsud snažili vyhodit ještě 

další dva ředitelé. Naštěs  neúspěšně. Se školou to šlo 

pozvolna z kopce, až to dopadlo, tak jak to dopadlo.

Jste místopředsedkyní spolku Ukrývané dítě ‐ Hidden 

Child, co je přesně jeho náplní a jak jste se k němu 

dostala?

Cílem spolku bylo, aby se našli lidé, kteří byli za války 

jako dě  ukrývané, protože pro svůj židovský původ byli 

určeni k likvidaci. A potom se k tomu přidala spolková 

činnost a začaly se dělat kulturní akce, výlety, zájezdy, 

přednášky. Já jsem se k nim přidala až v roce 2000. 

Vzniklo to tak, že jsem chtěla, aby ten příběh maminky 

nebyl úplně zapomenut, tak jsem šla na Židovské 

muzeum. A oni se ptali, jestli jsem členkou Židovské 

obce a já jsem řekla, že jsem židovka jen po mamince. 

Co je ovšem nejdůležitější, ale to jsem nevěděla. Já 

jsem nebyla poznamenaná židovstvím, protože 

prarodiče zahynuli, strýcové a maminka také, takže já 

jsem s židovským světem neměla žádné spojení. Tak 

jsem pak vstoupila do spolku Ukrývané dítě, ve kterém 

jsme vydali dvojjazyčnou knihu Ptaly se: Proč? V této 

knize je příběh mé maminky uveden.

Jaké jsou vaše koníčky, co ráda děláte?

Mým momentálním největším koníčkem je organizování 

besed, setkání a kulturních akcí pro spolek Hidden 

Child. Celý život je mojí vášní vytváření projektů 

a organizační činnost. Potřebuji, aby se v mém životě 

pořád něco dělo, musím mít nějakou vizi, to mě drží při 

životě.

autorizovaný 

rozhovor vedla 

Zuzana Muchová

Pár slov o...
Narodila se v roce 1932 v Bohušovicích u Terezína. 

Po začátku války pomáhala matce v odbojové 

skupině V boj. Gestapo je pozatýkalo a vyslýchalo. 

Martu s bratrem pro nízký věk po čase propus li. 

Do konce války se tři roky ukrývali u své babičky 

v jedné místnos  o hladu. Přestože v té době 

vynechala školní docházku, absolvovala v dospělos  

dvě střední školy. Má dvě dě , vnoučata 

i pravnoučata. Je místopředsedkyní spolku Ukrývané 

dítě ‐ Hidden Child. 

V roce 2021 získala stříbrnou 

medaili předsedy senátu za ochranu, 

odvahu a vytrvalost.
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Zásahy JSDH 

Začátek letošního roku je pro naší jednotku klidnější, 

než v minulém roce. Do současné doby jednotka vyjela 

celkem k osmi výjezdům. Konec dubna nás poznamenal 

třemi výjezdy během 24 hodin, stejně jako se tomu stalo 

v první polovině března, která se nesla v duchu 

slunečních paprsků a značného sucha.

Ve čtvrtek 10. března v 13.26 jednotka po obědě 

vyjížděla k požáru pole do katastru obce Lichoceves. 

Přes to, že se jednalo o odpolední hodinu, kdy je většina 

z nás ještě v práci, tak jednotka vyjela s naší Tatrou 

v počtu 1+3. Ten samý den, avšak kolem 15.55 se nám 

na telefonech rozezněl další poplach, jednalo se o požár 

trávy v příkopu na příjezdové cestě do obce Černovičky. 

Jednotka opět vyjela s naší Tatrou v počtu 1+3. Druhý 

den ráno v 7.54 se nám rozezněl další poplach. 

Tentokrát jednotka vyjela s Tatrou v počtu 1+3 do 

katastru obce Okoř, kde docházelo k nenahlášenému 

pálení. Po vysvětlení přítomným osobám se jednotka 

vrá la zpět na základnu.

Následovalo období poplachového klidu, kdy jsme se 

věnovali údržbě techniky, trénování a pomoci obci 

s kácením nebezpečných stromů. Členové jednotky se 

podíleli na kácení stromu v ulici Na Parcelách a dále 

u příjezdové komunikace na Černovičky. V období 

větrného počasí jednotka odstraňovala nebezpečné 

stromy ve Středoklukách, na již několikrát zmíněné 

komunikaci směrem na Černovičky a dále pak v obci 

Tuchoměřice. Následoval měsíc duben, ve kterém se 

mírně začala zvyšovat nervozita, jak to vypadá s naším 

novým výjezdovým vozidlem, neboť se blížil konec 

smluvního termínu na jeho dodání. Naštěs  se vše 

podařilo a po několika kontrolních dnech ve Sla ňanech 

máme vozidlo doma a v současné době probíhá 

zaškolování členů jednotky s jeho obsluhou.

Ve výjezdové činnos  byl konec dubna ve znamení 

několika výjezdů v krátkém časovém období. Ve středu 

27. dubna vyjel jeden z našich členů na žádost HZS 

s naším dopravním vozidlem k převozu uprchlíků 

z Ukrajiny z proza mního ubytování v obci Skryje do 

KACPU Příbram. Večer, okolo 22.20 však došlo 

k výpadku našeho svolávacího zařízení pro případ 

výjezdu a jednotka byla alterna vně telefonicky 

povolána k technické pomoci do naší obce. Jednalo se o 

olejovou skvrnu na vozovce, která jak bylo následně 

zjištěno vedla od nájezdu na dálnici skrz naší obec až do 

sousední Kněževse. Tam na jednom z příčných prahů 

došlo k poškození olejové vany osobního vozidla 

a unikající olej zapříčinil znečištění komunikace. Druhý 

den ráno byl v plánu v 8.00 hodin odjezd do Sla ňan na 

poslední kontrolní den výroby naší nové cisterny. 

Plánovaný odjezd nám však komplikoval poplach, který 

nám byl vyhlášen v 6.16. Jednalo se o zálohu na vlastní 

stanici, neboť v Libčicích nad Vltavou došlo k požáru, na 

kterém zasahovalo několik jednotek z okolí. Naše 

jednotka byla v záloze pro případný okamžitý výjezd. 

Této zálohy se okamžitě účastnilo celé jedno naše 

družstvo, tedy počet 1+3, ale tento počet byl postupně 

navýšen na celkem osm členů jednotky. Okolo půl 

deváté nám byla záloha zrušena, a tak se mohla 

uskutečnit naše cesta do Sla ňan.

Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO III, což 

znamená, že vyjíždíme k mimořádným událostem 

i mimo katastr zřizovatele, tedy naší obce Středokluky, 

a to do dese  minut od vyhlášení poplachu v početním 

stavu minimálně 1+3. Když se poohlédnu za výjezdy, 

kterých se jednotka v poslední době účastnila, tak 

nehledě na denní dobu, jednotka průměrně vyjíždí pět 

minut od vyhlášení poplachu.

Mar n Šeda

ZPRÁVY Z OBCE  ‐ NAŠE SPOLKY
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Koncert Mariky Singers se 
vydařil

V pátek 6. května proběhl v sokolovně odložený vánoční 

koncert sboru Marika Singers z Roztok. Jeho zrušení 

z důvodu covidové pandemie nás velice mrzelo. Proto 

jsme se rozhodli změnit téma z koled a vánočních písní 

na populární hudbu všeho druhu a nesáhli jsme vedle.

Několik desítek zpěváků a hudebníků pod vedením 

Mariky Divišové zabralo celé pódium. Obecenstvo se 

nedalo zahanbit a přišlo 70 diváků všech věkových 

kategorií. Po klidném začátku se zpěváci, ale hlavně 

obecenstvo začali pomalu uvolňovat. V druhé polovině 

koncertu se už za zadními řadami tančilo a poslední 

píseň roztančila téměř celý sál.

Děkujeme Petrovi Melíškovi, který na koncertě také 

vystupoval, že nás spojil se sborem a my si mohli užít 

toto skvělé pohodové odpoledne. Věříme, že to nebylo 

naposledy. Třeba dojde i na ty odložené koledy.

Jaroslav Paznocht



NAŠE SPOLKY
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Májová šedesátka

V neděli 8. května proběhl již 18. ročník Májových 

šedesátek a nebýt zpropadeného covidu, měli bychom 

20. výročí. Nicméně naši závodníci to výročně pojali, 

zabojovali a dokázali vyzískat dohromady šest medailí. 

A že konkurence byla: Solopisky, Stehelčeves, Jílové 

u Prahy, Brandýsek, Úholičky, Roztoky.

Se svým prvním startem na závodech se výborně 

vypořádala Emička Suchomelová, která obsadila skvělé 

3. místo v kategorii mladší dívky. Sám sebe i nás 

překvapil Jakub Edr úžasným 1. místem v kategorii 

mladší chlapci. Ani starší dívky nezklamaly, 1. a 2. místo 

patřilo Naty Hroníkové a Máje Bublíkové. Naše horké 

želízko v ohni Vojta Suchý po prvním, ne úplně 

povedeném kole, za to vzal a to vytoužené 1. místo kat. 

starší chlapci klaplo. Nemenší radost měl ze svých 

prvních závodů za Středokluky Dan Carvan, který uzavřel 

naši medailovou sbírku 3. místem kat. starší chlapci.

Bohužel na bednu mohou vystoupat pouze první tři 

závodníci. Nicméně velké díky patří všem, protože 

zaběhnuté časy se opravdu pohybovaly v těsných 

se nkách za sebou. Děkujeme i členům SDH za 

nezištnou pomoc s organizací. Bez nich bychom to 

nezvládli. A samozřejmě děkujeme i všem rodičům 

a příznivcům hasičského sportu, kteří přišli fandit našim 

borcům, čímž podpořili skvělou závodní atmosféru.

Jiří Černý

Slet čarodějnic

Letos se po covidové odmlce uskutečnil nefalšovaný slet 

čarodějnic na louce za koupalištěm. Od těch 

nejmladších až po ty staleté, s koštětem, čarodějnickou 

hůlkou, kloboukem, hrbem, pavoukem či bez. Proletěly 

se okolo fatry a kdo ví, snad zase za rok přile . Dobře se 

pojedlo a popilo, sousedsky poklábosilo, počasí 

nezklamalo.

Zvláštní dík patří místním dobrovolným hasičů za dohled 

a dohašení ohniště.

Druhý den ráno jsme posnídali v trávě. Také jsme 

postavili u statku vysokánskou májku a do rána ji 

uhlídali.

A už plánujeme další „občanské“ ak vity: 11. června nás 

čeká výlet zájezdním autobusem do Jižních Čech 

a o měsíc později 10. července tradiční Svatoprokopská 

pouť na Ovčíně.

Petra Pištěková



Spolek Středolidi a TJ Sokol Středokluky 

pořádají turnaj ve hře 

KUBB  
(někdy též „vikingské šachy“) 

 

Termín: neděle 26. června 2022  

Místo: fotbalové hřiště Středokluky 

Startovné: 200 Kč / tým, splatné při prezentaci 

Občerstvení: nabídka občerstvení klubovny na hřiš  + pizza 

Buštěhrad 

Program:  

9.00 ‐ 9.30 prezentace 

9.30 ukázková hra, seznámení s pravidly a systémem turnaje 

9.45 zahájení zápasů 

 

Podmínky: tým 2‐6 hráčů. Systém bude určen podle počtu 

přihlášených týmů. 

 

Pokud bude zájem i ze stran dě , pak paralelně uspořádáme 

turnaj dětských týmů. Tým 2‐6 členů. Hřiště citlivě zmenšíme. 

 

Vybavení: pohodlné oblečení a obu ; kdo má, tak set pro hru Kubb 

(oficiální rozměry) 

 

Přihlášky do 22. 6. 2022 (název týmu, kontakt, mám/nemám 

Kubb) a info: 777 858 929, jfredy@seznam.cz 

 

Za pořadatele se na vás těší Honza Fröhde 


