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So 8. 10.

Ne 9. 10.

St 19. 10.

Pá 21. 10.

So 5. 11.

So 19. 11.

Pá - Ne
18. - 21. 11.

St 23. 11.

So 26. 11.

Kalendář akcí

Dobročinný bazar pro rodiny s dětmi
14.00 - 17.00 v sokolovně

Möllki
9.00 na fotbalovém hřiš�

Ustanovující jednání zastupitelstva
18.00 v sokolovně

Darování krve
7.30 - 11.00 v sokolovně

Hasičská uzlovačka
9.00 v sokolovně

Tradiční hasičská tancovačka
20.00 v sokolovně

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 8.00

Rozsvěcení vánočního stromu
17.00 před OÚ

Tradiční předadventní trh
8.00 - 12.00 před OÚ

Vážení sousedé,

první mi dovolte poděkovat všem pracovníkům obce,
všem zastupitelům, panu místostarostovi, všem
vedoucím i členům spolků, všem zaměstnancům škol
a samozřejmě i všem ostatním, kdo se zapojují do života
v obci. Pouze společně děláme Středokluky příjemným
místem k životu.
Je po volbách. Děkujeme všem, kdo přišli vyjádřit svůj
názor. Děkujeme našim voličům za důvěru i kandidátům
za poklidnou kampaň. Jistě si z ní odnesu několik
podnětů. Nervózní období snad končí. Karty jsou
rozdány. Další práce začíná. A nebude jí málo. Nyní
chystáme ustanovující jednání zastupitelstva. Až na něm
se ukáže, zda budu úvodník nadále psát já či nikoli.
Máme hned šest nových zastupitelů, tedy dvě tře�ny.
Zůstal jsem já, p. Kuchař a p. Petrů. Všechny tři strany
budou mít v zastupitelstvu své zástupce.
Tato Střela vychází s měsíčním zpožděním, je to velkým
dílem mojí vinou. Srpen jsme strávili v Kubrově škole
a chystali nový školní rok. Dotáhli jsme po 14 letech
územní plán (nenápadný, ale velmi důležitý krok), začala
stavba chodníků, vybrali jsme mobiliář a společně
s přístřešky je objednali, stejně jako elektronické panely
a lampy na doplnění. Ovšem v příš�ch letech bude práce
spoustu. Nyní bude období velkých rozhodnu�. Pro
rozvoj obce je naprosto nezbytné získat Kubrovu školu.
S �m souvisí plán rozvoje celého areálu včetně sou-
sedních obecních areálů, plán rozvoje školy
a samozřejmě nutná aktualizace Strategického plánu
obce nebo zadání územní studie údolí Zákolanského
potoka.
Možná ještě větší výzvou budou veřejná prostranství,
nejen návsi z architektonické soutěže, ale hlavně silnice
v obci. Také nás čeká hodně práce kolem územního
plánu. Nebude toho málo.
V rušném předvolebním období nás opus�la jedna
osobnost, která se zasloužila o rozvoj Středokluk
především v 90. a nultých letech. Karel Sochor byl
u mnohých obecních staveb a byl studnicí informací

o Středoklukách té doby. Pokud jste ho znali, vzpomeňte
na něj.
Blíží se rušné podzimní a vánoční období. Zase se rozjely
kroužky, spolky a ak�vity. Obec také chystá do konce
roku několik akcí, tak neváhejte a zapojte se. Také
chystáme jedno vánoční překvapení, snad se podaří.
Každopádně se budu na vás na všech akcích těšit. Rád
vás uvidím.

Jaroslav Paznocht, starosta

Posledních pár měsíců obec řeší problémy s veřejným
osvětlením ve větvi od obecního úřadu Školskou ulicí ke
kostelu a okolo něj. Některé dny vypadne jis�č a ulice
zhasne. Víme, jaká je tam tma. V případě, že lampy
nesví�, tak starosta nebo jeho asistentka okamžitě
světla rozsvěcí, ale někdy na to nepřijdou hned. Už
několik měsíců hledáme příčinu. Nepřišel na ni ani pan
Dobiáš, obecní správce veřejného osvětlení. Proto jsme
vyzkoušeli zhasnout kostel, který je na tuto větev také
připojen. Zdejší silné žárovky mají velký odběr a máme
rozpracovanou výměnu osvětlení za úspornější LED, ale
dojde k ní nejdříve během zimy. Vzhledem ke stavu
tamních lamp nejspíše nedojde ke spuštění před
výměnou.

Bohužel ani tak problém nevymizel. Nyní hledáme další
potenciální příčiny. Máme vy�pované dva stromy ve
Školské ulici, které prorůstají vedením. Především ořech
na křižovatce se Starým vrchem. Uvidíme, zda půjde
prořezat.
Pokud ani toto nepomůže, bude muset dojít ke
kompletní revizi vedení, možná i výměně kabelů. Tuto
akci plánujeme až na příš� rok, bude potřeba pro celou
síť a nebude to nic lehkého. Je možné, že je problém na
vedení, na připojení lamp nebomůže být k sí� připojeno
něco, co do ní nepatří. To vše budeme hledat.
Omlouváme se, pokud dojde znovu k výpadku. Snad
brzy najdeme příčinu.

Jaroslav Paznocht

Problema�cké osvětlení ve
školské ulici

Knihovna Mileny
Sedlmayerové
Děkujeme dědicům paní doktorky Sedlmayerové, kteří
obci darovali knihy z její pozůstalos�. Všechny nás pře-
kvapila a zarmou�la její tragická smrt.
Její jméno bude navždy spojené s naší obcí díky její knize
o naší obci.
Vážíme si nabídky dědiců paní Sedlmayerové, zda by
obec nepřevzala její knihovnu včetně vinylových desek.
Obec neváhala a přes prázdniny převezla celou knihovnu
na úřad a umís�la ji do prostoru dřívější galerie. Jedná se
o stovky knih různého žánru, především historii
a architekturu.
S plánovanou výstavbou knihovny se chystáme udělat
tam jedno oddělení a nazvat ho „Knihovnou Mileny
Sedlmayerové“.
Tedy její jméno nebude zapomenuto.

Jaroslav Paznocht

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Milí čtenáři,

letošní zářijové číslo vychází o něco později, abychom
vám v němmohli prozradit, jak se v naší obci volilo nejen
v komunálních, ale i v senátních volbách. Vše ohledně
voleb najdete na str. 9.
Ráda bych také poděkovala všem, kteří se zúčastnili naší
letní prázdninové přílohy a hledali středoklucké detaily.
Letos byla účast nejvyšší za celou dobu, co pro vás akce
tohoto typu chystáme, a to nám udělalo velkou radost.
Sladkou odměnu si vyzvedl každý účastník a někteří
šťastlivci získali i rodinné vstupenky do Zooparku zájezd.
Výhercům gratulujeme a budeme se těšit zase někdy
příště.
Pěkné podzimní dny

Zuzana Muchová, šéfredaktorka
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Platnost předchozího územního plánu skončila v roce
2010. Již o dva roky dříve tehdejší zastupitelstvo obce
zadalo projektantovi přípravu nového územního plánu.
Při přípravě nastalo mnoho po�ží. Jednalo se například
o vyhlášení NATURy2000 na Zákolanském potoce,
záměr kraje s přeložkou komunikace II/240, střet zájmů
některých zastupitelů a mnoho dalšího. Příprava se
nadále natahovala a zdržovala.
Bez územního plánu nejen nemohla probíhat výstavba
mimo zastavěné území vymezené v té době, ale v rámci
obce hrozily stavby, které by nenávratně poškodily naši
obec.
Formálně připravují územní plán tři osoby – pověřený
zastupitel, projektant a pořizovatel. Pořizovatelem je
běžně příslušný úřad, ale nakonec vzhledem k pře�žení
Městského úřadu v Černošicích došlo v roce 2019
k oslovení několika „létajících pořizovatelů“. Tedy samo-
statných s příslušným razítkem. Nakonec byl vybrán Ing.
arch. Radek Boček. Do přípravy se kromě starosty a za-
stupitelů zapojoval také obecní architekt p. Gogolák,
který dával časté připomínky.
Je nutné říci, že územní plán je nejdůležitějším doku-
mentem obce. Určuje podmínky využi� všech pozemků
na katastru. Určuje, jak mají být využívány, zda lze na
nich stavět a co, kdy je možné na nich stavět (např. kvůli
kapacitě sí�), také nařizuje další studie na některých
lokalitách pro přesnější vymezení podmínek. Pokud
nynější využi� odporuje územnímu plánu, neznamená,
že přijde úředník a změní to.
Všichni víme, že tento dokument není dokonalý a jistě
časem najdeme nějakou tu mouchu. Také nemůžeme
vyhovět všem. Chceme vrá�t zeleň do krajiny. Správným
přístupem je zvyšování množství zeleně nejen v krajině,
zadržování vody, rozumný zábor půdy a případně zahuš-
ťování obce místo rozšiřování do polí.

Územní plán Středokluky byl schválen zastupitelstvem
obce dne 30.8. 2022. Jeho schválenou podobu si pro-
hlédněte na webu obce a hlavní výkres si můžete
prohlédnout i v mapovém portálu obce.
Hlavní principy:
1) Akceptace krajinného plánu obce Středokluky – více
zeleně v krajině. S �m souvisí úkol obce začít vykupovat
tyto pozemky, především na Černovičkách, podél
Zákolanského potoka a v budoucnu i v Nových
Středoklukách.
2) Přeložka komunikace II/240 (nový sjezd z D7, novou
silnici od Lichocevse kolem hájku Na Skalicích a pak dále
k silnici Středokluky-Nové Středokluky) byla obklopena
zelení. V návrhu je také možnost pokračování až k silnici
na Dobrovíz pro zklidnění Nových Středokluk.
3) Vymezeny jsou nové plochy komerční vedle provozov-
ny Porr v Nových Středoklukách vázané na výše
zmíněnou komunikaci a malá plocha vedle sídla firmy
Horrman.
4) Komerční občanská vybavenost může vyrůst napro�
Velkému háji – tedy obchody, sportoviště, věda
a výzkum (jednáme se Středočeským inovačním
centrem o spolupráci) apod. Ovšem je zde velké
množství omezení a nutnost výsadeb zeleně.
5) Nová výstavba Na Devaterkách – dokončení
stávajících ulic (Měsíční, Sluneční, Jarní) po polní cestu
do Dobrovíze a kousek za ní. Na východě je umožněna
drobná ulice navazující na ulici Na Parcelách včetně
ochranné zeleně.
6) Ve zbytku obce je možné buď stavět v lokalitách BV –
rodinných domech, nebo SV – smíšené výstavbě. Vlastní
kategorii mají stávající řadové domy na Lidické ulici
a několik bytových domů.
7) Občanská vybavenost veřejná – školy, sportoviště,
věda výzkum, domovy důchodců apod. jsou na poli dříve
určeném pro novou základní školu na Lidické ulici a také
v areálu Kubrovy školy.
8) Mezi „koupalištěm“ a čis�rnou odpadních vod je nyní
„RO“, tedy rekreace a může se tam např. protáhnout
areál koupaliště, stavět dětská hřiště apod.
Územní plán umožní rozvoj naší obce. Věříme, že to
bude správným směrem. Nepůjde o masivní rozvoj jako
v některých nedalekých obcích a krajina se zlepší.
Mnohé plochy jsou podmíněny
územními studiemi, které
umožní obci blíže specifikovat
využi� některých ploch. Bude se
jednat o spoustu vyjednávání
a plánování.

Jaroslav Paznocht

Středokluky mají územní plán Jak pokračuje stavba chodníků?
Jistě jste zaznamenali, že se konečně rozjela stavba
chodníků na Lidické ulici. Jedná se o výstavbu chodníku
od ulice Na Parcelách na kraji obce podél Lidické ulice
včetně rekonstrukce autobusové zastávky. Na tuto část
dostane obec dotaci Středočeského kraje.

Druhou čás� stavby je chodník na protější straně Lidické
ulice. Zde dojde k vybudování nové autobusové
zastávky, největší ve Středoklukách. Spojovat ji s protější
stranou bude nový přechod nasvícený stejně jako ten
před úřadem. K němu je připravené napájení LED světel
do přechodu, které budou umístěny po rekonstrukci
vozovky, která je slíbena v příš�ch letech. Dále od
zastávky povede chodník ke stávajícímu zděnému
přístřešku, u tamní plní cesty bude ukončen. Původní
mělo dojít k úpravě elektrických rozvaděčů, ale pro
urychlení bylo odloženo. Chodník umožní zvolit stranu,
po které se půjde a umožní lidem z lokality Na Sedmer-
kách dostat se bezpečně na zastávku.
Tře� čás� projektu je výměna povrchu ve spojovacím
chodníčku k ulici Na Parcelách. Rozbitý asfalt byl
vyměněn za dlažbu. Průchod bude osazen nově dvěma
nízkými lampami.
Pod všemi chodníky jsou datové chráničky jako základ
budoucí datové sítě. Podél všech chodníků vznikne nové
veřejné osvětlení dle Standardu, přibydou nové přístřeš-
ky na zastávkách včetně elektronických informačních
panelů a také nové koše a případně lavičky. Chtěli
bychom zde umís�t také kamery pro ochranu přístřešků.
Tyto chodníky jsou poslední součás� akce „Bezpečná
chůze Kněževes-Běloky“. Kousek chodníku na katastru
Bělok naše obec neplánuje realizovat. Podél celé Lidické
ulice bude nyní chodník, v budoucnu se budouměnit jen
některé dílčí prostory, u obecního úřadu, bytovek,
Zahrady růží apod. a také přechody a veřejné osvětlení.
Hlavním důvodem přesunu autobusové zastávky je
umožnění zastavování všech čtyř autobusových linek
v jednom místě. Jistě všichni rádi zapomeneme na
přebíhání či sledování ujetého autobusu. Dalšími
důvody je poloha zastávky v křižovatce, což je pro�

předpisům a vznikaly tam často velmi nebezpečné
situace a dále to, že zděný přístřešek není na obecním
pozemku. S majitelkou pozemku budeme jednat o jeho
budoucnos�. Buď bude odstraněn, nebomáme variantu
počítající s umístěním stojanů na kola.
V některých částech chodníku je použit mlat místo
dlažby. Jedná se o požadavek na ochranu vzácných lip
v rámci Tereziánské aleje. Součás� stavby jsou i zasa-
kovací nádrže, které jsou požadavkem KSÚS a budou
sloužit k zadržení dešťové vody.
Připravený je projekt na nasvícení dvou zbývajících
přechodů. Jeden z nich nejspíše budeme realizovat ještě
v rámci této akce - přes Kladenskou ulici. Stávající přes
Lidickou ulici nejspíše až příš� rok.
Ovšem obec trápí, že zastávky budou dokončeny dříve,
než přijdou stožáry a sví�dla VO. Očekáváme je během
listopadu stejně jako přístřešky a možná i elektronické
informační panely. Avšak přístřešky nebude možné
instalovat za příliš nízkých teplot. Snad se vše s�hne do
zimy a budeme mít nový přestupní bod 21. stole�, který
nám bude závidět široké okolí. Veřejná doprava ve
Středoklukách �m stoupne na atrak�vitě a snad alespoň
někteří vymění auto za autobus. K metru to není ani 20
minut.

Lampy jsou objednány také na doplnění po celé obci.
Objednali jsme také více košů a laviček, které chceme
použít v centru obce. Objednány jsou přístřešky i pro
zastávky Nad Běloky a u školy.
Nevyhnuli jsme se vícenákladům - především umístění
datových sí� pro nové přístřešky a napájení nebylo
v rozpočtu. Došlo také ke změně opěrné zdi, opro�
původnímu gabionu bude bytelnější z tzv. „legobloku“.
Součás� bylo také pokácení jehličnanů podél budoucího
chodníku, které do lipové aleje rozhodně nepatří
a nebyly často v dobrém stavu.
Věříme, že kromě zlepšení veřejné dopravy dojde také
k vytvoření další psychologické bariéry, která povede
k snížení rychlos� aut na okraji obce.

Jaroslav Paznocht
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Studie centra obce pokračuje

Nadále pokračuje příprava studií center ve spolupráci
s ateliérem Majo Architek�. Vítěz architektonické
soutěže připravuje úpravy několika návsí a jedné
budovy. Nyní probíhá poslední kolo drobných připo-
mínek ke studii z pohledu uživatelů a obce. Po úpravě
dle připomínek dojde k projednání návrhu s příslušnými
úřady (památkáři, KSÚS, odborem dopravy apod.),
abychom zajis�li jejich realizovatelnost. Další upravenou
verzi představíme znovu veřejnos�.
Ze studie vzejde několik menších projektů – nejvíce
aktuální je řešení křižovatky Kladenské a Školské a auto-
busových zastávek u školy. Prostor bychom chtěli
zjednodušit a zpřístupnit, aby vzniklo příjemné místo
nejen k čekání na autobus. Ještě letos bychom zde měli
instalovat nové zastávkové přístřešky. S touto akcí
souvisí úpravy okolí kostela, Ouválky a přilehlé „Malé
návsi“ u statku.

Další důležitou součás� je prostor „Obecního servisu“.
Má tam vzniknout dostatečná hasičárna s jednacím
sálem otevřeným do pěkného dvorku. Na druhé straně
dvoru bude nové zázemí pro naši pracovní četu. Součás�
bude také úprava nedaleké křižovatky, ale ty nejspíše
vzejdou až ze studie zástavby na protějším poli.

Největším oříškem je křižovatka Lidické, Větrné, Školské
a Starého vrchu. Vyřešit zdejší provoz je téměř
nemožné. Stále hledáme, jak zamezit otáčení aut v kři-
žovatce při zachování parkovacích míst a co nejmenšího
provozu v okolních ulicích.

Situaci zkomplikovaly změny kolem Kubrovy školy, obec
předpokládala přenechání stávající budovy obecního
úřadu včetně dvorku škole, což nyní nejspíše nebude
potřeba. Proto není pokračováno v přípravě zasedací
místnos� napro� sokolovně ani Školská ulice.

Další fáze projednání proběhnou během několika
měsíců. Určitě vás budeme informovat.

Jaroslav Paznocht

Již počtvrté obec ve spolupráci s TJ Sokol Středokluky
uspořádaly středoklucký příměstský tábor. Celkem
třicet dě� od předškolního věku po druhý stupeň ZŠ
mělo bohatý program. Byly v Praze na Ladronce, zahrály
si discgolf, zajezdily si na bruslích pod vedení
instruktorů, užily si sportovní ak�vity na fotbalovém
hřiš� i v sokolovně. Zažily velký výlet autobusem
a vlakem do zooparku v Olovnici. Vrcholem tábora byla
velká středoklucká bojovka.
Velice děkujeme skvělým vedoucím Ditě, Anetě a Lence.
Také děkujeme za spolupráci školní jídelně.

Jaroslav Paznocht

Obec vyhlašuje dotace spolkům 2x ročně. Letní
program je určen pro podporu spolků od září do konce
roku. Rozpočet je běžně stanovený na 150 �síc Kč. Nyní,
pro velký zájem, zastupitelstvo rozhodlo o navýšení na
200 �síc korun.
Dlouhodobě největšími příjemci dotací jsou FK
Středokluky, který se stará o fotbalové hřiště a kvalitu
jeho trávníku. Dále TJ Sokol Středokluky, který mimo
jiné udržuje jediný sál v obci a spolupracuje na nákupu
sportovního vybavení se ZŠ Středokluky. SDH Středoklu-
ky jako sportovní oddíl našich hasičů potřebuje
dovybavit své sportovce. Podporu pro svoje akce získal
také Spolek Středokluky - oživení jinak, kynologové
nebo baráčníci.

Jaroslav Paznocht

Poslední srpnovou neděli vystřídaly fotbalisty na
fotbalovém hřiš� dě� všech věkových kategorií a jejich
rodiče. Podruhé se konalo pod taktovkou obce Loučení
s prázdninami. Tentokrát byla hlavní atrakcí velká nafu-
kovací překážková dráha. Doplnil ji nafukovací
potápějící se Titanik, jehož šikmá paluba sloužila jako
skluzavka.

Velkou atrakcí se stala i tře� nafukovací atrakce. „Divoký
balón“ uměl shodit kohokoli během několika vteřin
včetně starosty.
Pro nejmenší bylo připraveno malé tvoření s Věrkou
Beránkovou a Klubíkem. O příjemnou atmosféru se
staral Pavel Mucha s jeho akordeonem, který zahrál
cokoli si lidé přáli.
Na kraji hřiště byli po celou dobu připraveni naši hasiči
se svojí novou cisternou, kterou ukázali komukoli, kdo
měl zájem. Na závěr odpoledne přichystali pěnu! Ačkoli
nebylo nejtepleji a chvilkami mrholilo, desítky dě�
vběhly do bílých závějí a radovaly se z obláčků bílých
mraků. Rodiče byli připraveni, takže tentokrát měli
náhradní oblečení a byla přichystána sprcha v kabinách
hned vedle občerstvení.
Děkujeme Tereze Bublíkové za organizaci a všem účast-
níkům za výbornou atmosféru. Těšíme se na příš� rok.

Jaroslav Paznocht

Příměstský tábor

Loučení s prázdninami

Dotace spolkům
Spolek Požadovaná

částka
Schválená
částka -30%

ZKO Středokluky 15 000,00 Kč 13 000,00 Kč
FK Středokluky 60 000,00 Kč 52 000,00 Kč
Včelaři 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč
SDH Středokluky 42 000,00 Kč 36 500,00 Kč
Spolek Středokluky
"Oživení-jinak" 30 600,00 Kč 26 500,00 Kč

Obec baráčnická
Středokluky 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

TJ Sokol Středokluky 40 000,00 Kč 34 000,00 Kč
Milan Kameník 9 000,00 Kč 8 000,00 Kč
Celkem 236 600,00 Kč 200 000,00 Kč
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Rok unikátních novinek v Zooparku Zájezd

Areál se několikrát významně rozrostl a proměnil
v plnohodnotnou zoologickou zahradu. Díky letošnímu
rozšíření zoo nabízí k prohlídce území o ploše větší než
1,5 ha, ale stále si uchovává rodinnou atmosféru
a velikost tak akorát pro rodiny s dětmi. Množství
i rozsah letošních novinek je největší v historii zoo
a přináší spoustu zlepšení a zpříjemnění pro zvířata
i návštěvníky. Co je tedy letos nového?

Pro nejmenší návštěvníky je určitě největší novinkou
dětské hřiště ve zcela nové čás� zoo. Dosavadní hřiště
bylo rozšířeno o pět velkých herních prvků a doplněno
o několik interak�vních vzdělávacích tabulí. Dě� si vy-
zkoušejí svou obratnost na opičí dráze, přelezou sestavu
ve tvaru slona nebo si vyzkouší, jaké to je v ptačím
hnízdě. Na otočných tabulích pak najdou informace
o divokých zvířatech kolem nás, poznají život uvnitř
stromu či zjis�, jak dlouho trvá rozklad odpadků
v přírodě. Rozšíření hřiště finančně podpořil Středočes-
ký kraj. Od letošní sezony jsou komfortnější i hlavní
toalety. Na hřiště od léta navazuje nová velká kavárna

Zoopark Zájezd byl pro veřejnost otevřen před necelými třinác� lety. Od té doby se v něm
mnoho věcí změnilo.

s bistrem. Významně se rozšířila i kapacita posezení pro
návštěvníky.
Jednou z největších inves�c v historii zoo je nová
expozice La�nské Ameriky, která nahradila staré voliéry
pro dravce a sovy v čás� U lemurů. Hlavními obyvateli
expozice jsou drápkaté opičky (kosmani, lvíčci
a tamaríni). Postupně by měly přibývat i další druhy,
které doplní představu o úžasné pestros� přírody nejen
tropických lesů. Nebudou chybět ani atrak�vně
zpracované tabule plné zajímavých informací a souvis-
los� včetně vysvětlení faktorů, které tamní přírodu
bohužel ohrožují. Jinde ve středních Čechách ani v Praze
podobnou expozici nenajdete – nejbližší jsou ve velkých
zoo v Plzni a Jihlavě. V kontextu soukromých zoo je
expozice svým zaměřením i velikos� výjimečná. Nový
kabát dostal blízký výběh pro surikaty, který teď září
novotou, a navíc se v něm můžete těšit z pohledu na
roztomilá mláďata těchto afrických šelmiček.

To ale není zdaleka všechno! Nový letní výběh pro
suchozemské želvy představuje hned tři evropské druhy,
a vy tak máte jedinečnou možnost jejich srovnání.
Podobná expozice je v Česku taky celkem neobvyklá,
a určitě by tak neměla uniknout vaší pozornos�.
Výrazného zvětšení se dočkala i motýlí zahrada, u níž
vznikla okružní stezka do hlubin porostu s tajemnou
zahradou a lavičkou na mý�ně. Nabízí tak poučení, oku
lahodící pohledy i místo k relaxaci. Významně byla
posílena i výsadba jinde v zoo, a celý areál tak hraje
barvami.
Do budoucna se mj. připravuje nová voliéra pro sovice
sněžní, které se přesunou do svahu napro� populárnímu
Ušákovu s obřími králíky. Novinky a termíny speciálních
akcí je možné sledovat na sociálních sí�ch zoo.

Daniel Koleška, Lukáš Nekolný

LVÍČEK ZLATOHLAVÝ

Ke komunálním volbám přišlo 524 voličů, tedy 61,21 %
voličů. Ve volbách se volí 9 kandidátů. První se umís�la
kandidátka č. 3 Pro Středokluky, která získala 2/3 hlasů
a šest zastupitelů, následovalo uskupení SPOLEČNĚ
O NÁS. Získalo celkem 22 % hlasů a dva zastupitele. Tře�
bylo SNK Středokluky SPOLEČNĚ, které získalo 11,11 %
hlasů, což stačilo na 1 zastupitele. Jediný zastupitel,
který přeskočil své kolegy v pořadí, byla Šárka Třísková
z kandidátky SPOLEČNĚ O NÁS.

Ustanovující zastupitelstvo, pokud někdo nebude roz-
porovat výsledky u soudu, plánujeme na 19. října do
sokolovny. Během úvodního zastupitelstva musí každý
zvolený zastupitel složit slib dle zákona. Pokud odmítne
nebo podá rezignaci (i v budoucnu), nastoupí náhradníci
z jeho strany dle pořadí na kandidátce.
Na úvodním jednání zastupitelstva proběhne volba
starosty a případně i místostarostů, měli by být
jmenováni předsedové kontrolního a finančního výboru
apod. Tedy bude spousta práce. Nejspíše nebudou
projednány běžné provozní problémy, ale budou
odsunuty na příš� jednání v listopadu, pokud to bude
možné. Do konce roku bude nutné nejméně připravit
a schválit rozpočet na rok 2023.

Jaroslav Paznocht

Komunální volby Senátní volby
Senátní volby jsou tradičně méně populární než
komunální. Volební obálku si v prvním kole vzalo jen 388
osob, tedy 45,43 % oprávněných voličů. Ve Středoklu-
kách dopadly volby stejně jako v celém obvodu. Jen
u nás vyhrál Janis Sidovský nad Jiřím Oberfalzerem. Ve
stejném pořadí u nás skončili kandidá� i v druhém kole.
A to přesto, že nakonec v senátu usedne Jiří Oberfalzer.

Jaroslav Paznocht

Výsledky senátních voleb ve Středoklukách

Kandidát Poli�cká
příslušnost

% hlasů
1. kolo 2. kolo

Auředník Michal BEZPP 18,03 X
Sidovský Janis BEZPP 38,72 51,06
Oberfalzer Jiří ODS 28,91 48,93
Karim Mar�n Pirá� 14,32 X
Zdroj: volby.cz

Zdroj: volby.cz
Výsledky senátních voleb v obvodu Beroun

Vážení občané Středokluk, 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.
Vám všem děkujeme za nápady,
návrhy, kri�cké poznámky, připo-
mínky a hlavně za podporu.

Společně o nás

Kandidátní lis�na Zvolený zastupitel
Počet
hlasů

SNK Středokluky Vilím Valdemar Ing. 101
SPOLEČNĚ O NÁS Třísková Šárka 151
SPOLEČNĚ O NÁS Svobodová Jitka 101
Pro Středokluky Paznocht Jaroslav Ing. 359
Pro Středokluky Kuchař Ladislav RNDr. Ph. D. 343
Pro Středokluky Petrů Jan Ing. 338
Pro Středokluky Šeda Mar�n 338
Pro Středokluky Fröhde Barbora Mgr. et Ing. 331
Pro Středokluky Rückl Pavel 318

Jiří Oberfalzer Janis Sidovský
KDU+ODS+TOP 09, 68 let LES+SEN 21, 54 let

55,08 % 44,91 %
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Středodata
Počet obyvatel
Středokluky budou jednou z mála obcí v okolí Prahy, kde
se meziročně snížil počet obyvatel. Středokluky mají
k 1.1. roku 2022 celkem 1221 obyvatel. Došlo k velkému
množství úmr�. Stagnující počet obyvatel je způsoben
především absencí územního plánu, výsledky nyní
schváleného dokumentu uvidíme nejdříve za dva tři
roky.

Zdroj: ČSÚ

K největšímu úbytku obyvatel došlo na Černovičkách.
Především díky několika úmr�m. Největší přírůstek byl
v lokalitě Nad Běloky.
Největší rozdíl v počtu lidí ve Středoklukách je v počtu
cizinců. Výrazně přibylo cizinců s přechodným pobytem.
Nejspíše především díky přijímání uprchlíků se jejich
počet zvýšil o více než 100 osob. Největší změna je
v počtu žen.

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu dle ulice

Počet obyvatel
k 31. 12. 2020 1231
k 31. 12. 2021 1221
Muži 618
Ženy 603
Narození 8
Zemřelí 17
Přistěhovalí 67
Vystěhovalí 27

Průměrný věk
Celkem 41
Muži 40,7
Ženy 41,4
Sňatky 4
Rozvody 4
Přírůstek přirozený -9
Přírůstek migrační 40
Přírůstek celkový 31

Lidická* 313 Černovičky* 38
Na Parcelách* 120 Starý vrch 42
Kladenská 72 U Hřiště 32
Nad Běloky* 68 V Lukách 23
V Chaloupkách 63 Měsíční 21
Větrná 57 Ke Kinu 14
Na Ovčíně* 52 Sluneční 12
Nové Středokluky* 54 U Koupaliště 9
Pod Sedličkami 44 U Nádraží 2
Na Sedmerkách* 48 Jarní 0
Školská* 29
*více ulic pod jedním jménem
zdroj: Obec Středokluky

Vývoj počtu obyvatel ve Středoklukách 2010 - 2022

zdroj: ČSÚ

Nejvíce přihlášených obyvatel v jedné budově

zdroj: Obec Středokluky

Ulice/č.p. Počet obyvatel Popis
Lidická 61 39 Obecní úřad
Lidická 36 45 Zahrada růží
Lidická 218-221 65 "Dolní bytovky"
Lidická 191,2,4,5 36 "Horní bytovky"
Starý vrch 68 11 Obecní bytový dům

Sociální sítě
Facebooková stránka obce nabírá na popularitě, ke
konci září má již 813 sledujících. Více stránku sledují ženy
(64 %), nejčastěji mezi 25 a 44 lety (29 %). Opro�
minulým letem se změnily způsoby výpočtu sta�k na FB.
Instagram sleduje celkem 469 osob. Podobně fanoušků
je můžu i žen. I zde jsou nečastější skupinou osoby 25-44
let.
Lidé nejčastěji sledují obrázky. Mediánový počet
sledujících za posledních 90 dní je 644, menší dosah
mají odkazy (518), text jen 433. Stejné pořadí je
i u komentářů. V poslední době byl nejúspěšnější
příspěvek k 1. školnímu dni a hlavně žádost o pomoc
s hledáním družinářky s dosahem 6 000 lidí.
Na instagramu byl úspěšný příspěvek s novou
termokamerou od firmy Amazon. Hodně „To se mi líbí“
dostal i příspěvek z baráčnického pochodu.
Sledujte nás na sí�ch.

Ekonomika
V roce 2021 obec po několika letech snížila příjmy
i výdaje. Hlavní příčinou je nerealizace několika velkých
inves�čních projektů. Největší plánovaný projekt byla
rekonstrukce komunikace Na Ovčíně, zde nenastoupila
stavební společnost a projekt byl odložen. Kvůli
zdlouhavému stavebnímu řízení nebyly realizovány
chodníky Lidická JIH. Obě akce měly být podpořeny
dotacemi. V tomto roce byla proplacena poslední
dotace na čis�rnu odpadních vod.
Největší inves�cí byla �m pádem rekonstrukce ve škole
– vybudování nových odborných tříd. Také začala
výměna veřejného osvětlení. Obec díky tomu zůstala
v přebytku. Uspořené peníze můžeme využít v dalších
letech.

Plnění rozpočtu k 31.12.2021

Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo

35 683 619 Kč 29 885 930 Kč 5 797 689 Kč
zdroj: MFČR

Základní a Mateřská škola Středokluky
Základní škola měla v září loňského roku 222 žáků
prezenčně a 4 individuální. V průběhu roku nastoupilo
větší množství uprchlíků, jejich počty se během roku ale
měnily.

Nejvíce dě� bylo ve 2. a 6. třídě – 29. Ve všech třídách
bylo více než 21 dě�. V tomto školním roce byly otevřeny
paralelní třídy v 1. a 6. ročníku, což znamená výrazný
nárůst počtu žáků. Nyní je kapacita 270 žáků, příš� rok je
plánována na 290 a nadále bude navyšována.
Nejvíce dě� bylo pocházelo ze Středokluk, téměř
polovina. Dě� z Kněževse bylo 28, z Hostouně 21,
z Dobrovíze 22, z Číčovic 14, z Bělok 11.
Co se týká loňské obsazenos� MŠ, tak byla téměř plná.
Navštěvovalo ji 61 dě� z nichž bylo 48 ze Středokluk, po
čtyřech z Bělok a Číčovic. MŠ měla velké množství před-
školáků, takže dojde v novém roce více dě� ze
Středokluk.

Ročník Počet dě�
1 25
2 29
3 21
4 25
5 23
6 29
7 23
8 25
9 26

zdroj: ZŠ Středokluky

Obec Počet dě�
Běloky 11
Číčovice 14
Dobrovíz 20
Hostouň 21
Kněževes 28
Makotřasy 3
Středokluky 103
Ostatní 22
Individual 4
Celkem 226

Počty žáků Základní školy Středokluky dle ročníku a dle
obce trvalého pobytu k 1. 9. 2021

Obec Počet dě� Obec Počet dě�
Středokluky 48 Makotřasy 1
Běloky 4 Hostouň 1
Číčovice 4 Ostatní 3
zdroj: MŠ Středokluky Celkem 61

Počty žáků Mateřské školy Středokluky dle obce
trvalého pobytu k 1. 9. 2021

Volební účast ve Středoklukách
Pro zajímavost jsme připravili součet volební účas� od
roku 2010. Z dat je vidět mírný nárůst počtu obyvatel za
posledních 12 let. Za tuto dobu proběhlo
23 volebních kol. Volili jsme 3x dvě kola do senátu,
2x 2 kola prezidenta a další volby nás čekají v lednu
příš�ho roku, 4x do poslanecké sněmovny, 2x do
Evropského parlamentu, 3x do zastupitelstva kraje
a 4x do zastupitelstva obce.

Účast ve volbách se velmi liší dle typu voleb. Průměrně
chodí k volbám 52 % voličů.
Připravili jsme pro vás účast ve volbách za posledních
12 let. Jak vidíte, nejčastěji chodí voliči k prezidentským
volbám, které jsou prak�cky nejméně důležité.
Následují volby do Poslanecké sněmovny až potom
volby do obecních zastupitelstev, přestože život ovlivňují
nejdříve.
Nejméně voličů tradičně volí do senátu. V posledních
3 volbách v průměru přišlo 30,9 %. Nejméně ze všech
voleb voličů přišlo letos ke druhému kolu, pouze 16,74 %
voličů.
Druhé nejméně populární volby jsou volby jsou do
Evropského parlamentu, kde v posledních dvou volbách
přišlo pouze 34 % voličů. Do zastupitelstva kraje
průměrně volí 44,25 %. Překvapivě až tře� nejvyšší účast
mají volby do zastupitelstva obce, 53 procent voličů je
málo vzhledem k tomu, že se jedná o nejbližší volby.
I kdybychom započítali dvoje volby, kdy bylo více
kandidátních lis�n, tak budou mít volby do poslanecké
sněmovny větší účast, v průměru 70 %. Nejpopulárnější
jsou překvapivě volby prezidentské s průměrem 71 %
a nejpopulárnějšími volbami vůbec – 2. kolo
prezidentských voleb v roce 2018.

Jaroslav Paznocht

Rok Volby Volební účast %

2022 Zastupitelstvo obce 61,21
2018 Zastupitelstvo obce (1 kand. lis�na) 42,25
2014 Zastupitelstvo obce 65,6
2010 Zastupitelstvo obce (1 kand. lis�na) 45,61
2020 Zastupitelstvo kraje 46,94
2016 Zastupitelstvo kraje 42,21
2012 Zastupitelstvo kraje 43,6
2021 Poslanecká sněmovna 69,59
2017 Poslanecká sněmovna 70,02
2013 Poslanecká sněmovna 68,41
2010 Poslanecká sněmovna 70,54
2018 Prezident 2. kolo 76,72
2018 Prezident 1. kolo 71,65
2013 Prezident - 2. kolo 70,78
2013 Prezident - 1. kolo 64
2019 Evropský parlament 38,56
2014 Evropský parlament 29,66
2022 Senát - 2. kolo 16,74
2022 Senát - 1. kolo 45,43
2016 Senát - 2 kolo 18,67
2016 Senát - 1. kolo 39,83
2010 Senát - 2. kolo 44,57
2010 Senát - 1. kolo 20,39

zdroj: volby.cz Průměrná volební účast 50,56
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Helena Doležalová

Od září vyučujete 1. třídu na naší základní škole, co vás
přivedlo právě k nám?
Učitelství mě vždy naplňovalo, proto jsem se rozhodla
po více jak čtrnác� letech k této profesi vrá�t. Vzhledem
k tomu, že jsem nepovažovala za vhodné vyučovat ve
městě, kde bydlím, kývla jsem na nabídku učit právě ve
Středoklukách. Velice se mi líbilo prostředí školy, které
na mě působilo až rodinným dojmem. Pokud k tomu
přičtu výzvu učit právě 1. třídu, dlouho jsem nad
nabídkou neváhala.

Jak jste za�m spokojena s novým prostředím základní
školy?
Když jsem přišla poprvé do nové budovy školy, kterou
obec získala, byla jsem trochu zaskočena. Prostory, kde
měly sídlit první, druhá a pátá třída, byly sice rozlehlé,

ale byla zde spousta práce s vyklízením vybavení po
předchozím uživateli budovy. Společnými silami
zejména kolegů z 1. stupně a pracovníků městského
úřadu jsme dali budovu do uživatelského stavu. Od obce
Středokluky, zde patří velký dík panu starostovi, jsme
dostali do prvních tříd zbrusu nové interak�vní tabule
a další potřebné vybavení. K prostředí školy patří i její
zaměstnanci, tedy vedení školy a kolegové. Jsem ráda,
že jsem byla vřele přijata do milého a tvůrčího kolek�vu.
Z mého pohledu bych řekla, že s většinou kolegů
1. stupně jsme si „vzájemně sedli“. Nesmím zapomenout
ani na školní kuchyni, vaří tu skvěle a paní kuchařky jsou
také velmi přátelské.

Chystáte se ve škole založit kroužek pěveckého sboru,
na jaký žánr se budete zaměřovat?
Vzhledem k tomu, že se do pěveckého kroužku mohou
hlásit dě� prvních až pátých tříd, bude trochu ob�žné
přizpůsobit výběr písní pro danou skupinu zpěváků tak,
aby se písničky líbily mladším i starším dětem. Kromě
lidových a umělých písní, z nichž některé budou ve
sborové úpravě, budeme zpívat také vícehlasé moderní
skladby.

Mohou se přihlásit i dě� mimo základní školu?
Tento rok probíhá pilotní provoz kroužku pěveckého
sboru. Uvidíme, jak nám zpívání půjde a jak velký bude

zájem o sborový zpěv. Za�m jsme s vedením školy
neprobírali dané možnos� otevření kroužku také pro
dě� navštěvující jinou než místní základní školu, ale
nebráním se ani této myšlence.

Čemu se ráda věnujete, když nejste v práci?
Mezi mé záliby patří hudba a zpěv, proto jsem se před
časem přihlásila do Buštěhradského pěveckého sboru,
jehož jsem členkou. Kromě toho mám ráda také sport,
takže jsem před dvěma lety kývla na trénování dě�
oddílu Všestrannos� mladších dě�. Do tře�ce působím
jako předsedkyně místního sdružení poli�cké strany.
Nyní jsem byla čerstvě zvolena do zastupitelstva města
Buštěhradu.

Jaká je vaše oblíbená kniha?
Vzhledem k mému časovému zaneprázdnění v poslední
době nemám moc času jen tak si sednout a přečíst si
v klidu knihu, ale pokud mám uvést nějakou ze svých
oblíbených knížek, tak tou je např. od Arthura Haileyho
„Konečná diagnóza“. Mými dalšími oblíbenými autory
jsou Robin Cook a Arnošt Lus�g. Ráda bych si přečetla
i něco z nové tvorby, např. od Patrika Hartla, tak
uvidíme, kdy to bude.

Co by měl umět předškolák, který zamíří do vašich
lavic? Na co semají rodiče zaměřit a co naopak není tak
nutné?
Je důležité, aby byl předškolák zralý na školní docházku.
To zahrnuje nejen tělesnou a mentální připravenost
dítěte, ale za mě je to také správná výslovnost hlásek.
Bez dané dovednos� bude pro dítě v 1. třídě velice
ob�žné čtení a psaní, s čímž souvisí i pozdější
porozumění textu.
Proto je podstatné zaměřit se na odstranění všech
řečových vad a dětem často číst pohádky a povídat si
s nimi. Naopak není nutné, aby rodiče učili dě� číst
a psát před nástupem do školy, pokud o to samy
neprojeví zájem. Důležitější je naučit dítě správně držet
tužku při psaní a kreslení, neboť chybné držení psací
potřeby se později hůře odstraňuje.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Ráda bych se i nadále věnovala věcem, které mě baví
a naplňují, což zahrnuje kromě práce a zálib i trávení
volného času se svou rodinou.

autorizovaný rozhovor vedla
Zuzana Muchová

Helena Doležalová pochází z jihočeských
Netolic u Pracha�c, kde strávila polovinu svého
dosavadního života. Po studiu učitelství 1. stupně ZŠ
na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích se
přestěhovala za prací do Prahy. Tam několik let učila
na ZŠ Marjánka na Praze 6. Učení jí sice velice bavilo,
ale vzhledem k finanční situaci v tehdejším školství
byla nucena opus�t tuto profesi a pracovat na
Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Zde
strávila krásných 14 let, během nichž s�hla vystu-

dovat druhou vysokou školu, Pedagogickou fakultu,
obor Školský management a obor Management
vzdělávání. Nyní vyučuje dě� v 1. třídě na
ZŠ Středokluky.
Má dvě dcery, několik let žije v Buštěhradu, kde se
snaží ak�vně zapojovat do kulturních i dalších
činnos� města. Je členkou Buštěhradského
pěveckého sboru. Pohybuje se také na poli poli�ckém
– je předsedkyní místního sdružení poli�cké strany
v Buštěhradu.

Pár slov o...

V tomto čísle bychom vám rádi představili novou paní učitelku první třídy na naší základní
škole.
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praskala ve švech a nyní ještě další dvě třídy. Naštěs� se
zde nabízelo zajímavé řešení v podobě uvolněné budovy
po bývalé střední integrované škole. A tak vedení obce
vstoupilo v jednání se Středočeským krajem

o poskytnu� budovy pro potřebu naší základní školy,
domlouvání podmínek a možnos� dlouhodobého
pronájmu či možná/někdy i odkupu budovy, podávání
žádos� o navýšení kapacity školy, školní družiny,
dokonce i školní jídelny. Na vše je potřeba mnoho
žádos�, ještě více potvrzení a posudků, ale hlavně
strašně moc času. A když už bylo zřejmé, že to dopadne,
začal se také připravovat přesun tříd prvního stupně
a družiny do nové budovy Kubrovky. Musím zde složit
poklonu jak vedení obce, které všechny tyto věci už
v průběhu minulého školního roku iniciovalo, ale hlavně
v průběhu léta vše včas dotáhlo, ale také ostatním
pracovníkům obce, kteří se zasloužili o to, aby byla
Kubrovka připravena na svůj nový začátek.
Je jasné, že v nové Kubrovce ještě nemůže být všechno
hotové, ale to bude úkol do dalších několika let,
abychom tuto novou budovu postupně zabydleli a stala
se naší nedílnou součás�. Povedlo se nám třídy z větší
čás� vybavit k plnohodnotné výuce, ale mnoho dalších
výzev nás v budoucnu ještě čeká.
Držte nám pěs�, ať se nám to povede.

Mar�n Molčík

Prázdniny skončily a začal nový školní rok. Zdálo by se, že
školní rok jako každý jiný. Ale ve Středoklukách tomu tak
nebylo. Na naší škole se v posledních měsících událo
mnoho nového.
Hlavním hybatelem celého soukolí změn je neustále
zvyšující se počet dě� ve škole. Každoročně jsme za-
znamenávali pozvolný nárůst a třídy se nám více a více
plnily. Ale až po loňském zápisu do prvních tříd se
ukázalo, že pro prvňáčky už nám jedna třída nestačí a
budeme muset otevřít dvě. Dvě paralelní třídy. To jsme
tu snad nikdy neměli. A aby toho nebylo málo, stejná
situace nastala i v šestém ročníku. A tak namísto
standardních deví� tříd jsme se začali připravovat na tříd
jedenáct. Vždyť nyní už školu navštěvuje 259 dě�, což je
o třicet více než vloni.

A tak jsme už od jara hledali nové učitele, kterých dnes
namísto původních třinác� máme sedmnáct. Naše řady
rozšířily paní učitelka Helena Doležalová, která učí jednu
z prvních tříd, Jana Paruševová, která zdědila početnou
druhou třídu, Magdalena Pískačová, která vyučuje dě�
na prvním stupni anglič�nu a na druhém stupni český
jazyk, a řady druhostupňových učitelů se rozrostly
i o dva muže, konkrétně o Jana Fröhde a Vítězslava
Kautzkého.
Aby toho nebylo málo, s narůstajícím počtem tříd
vyvstala otázka, kam je umís�t. Škola už tak obrazně

Novinky ze základní školy
Začal nám nový školní rok a na druhý stupeň přišli noví
žáci do šestých ročníků. Jsou to nejen naši kmenoví
z prvního stupně, tedy z našich „pětek,“ ale taky dě�
z Tuchoměřic, Kněževsi, ale i z jiného blízkého či
vzdálenějšího okolí.
Aby si dě� na sebe zvykly a navázaly nová přátelství,
kamarádství a vůbec se seznámily, rozhodli se třídní
šestých tříd připravit hned na začátku školního roku
adaptační kurz mimo školu i mimo domovy svých
nových svěřenců…prostě takový výlet „do neznáma“ za
účelem „seznámení.“

Ve dnech 7. až 9. Září proto po osmé hodině ranní vyjela
luxusním autobusem skupina složená ze žáků 6.A a 6.B
v doprovodu svých třídních učitelů – paní učitelky
Kateřiny Trnkové a pana učitele Jana Fröhde, které
doplnili pan ředitel Molčík, paní učitelka Magdalena
Pískačová a instruktorka Bára – na třídenní adaptační
kurz do Sporthotelu Kácov, kde se žáci i jejich pedago-
gický doprovod společně seznamovali, žáci navazovali
nová přátelství, utužovali ta stávající a učitelé poznávali
své žáky pomocí různých ak�vit a her, které vyžadovaly
pružné tělo a bystrou mysl. Společně jsme například
hráli Scrabble, Minové pole, stavěli věže ze špaget
a křupek, nebo zachraňovali posádku Apolla 13 a to je
jen malý výčet ze spousty her a ak�vit, které byly pro
žáky připraveny. Využili jsme, díky počasí, i místní bazén.
Bylo to pravé a vzrušující dobrodružství. Ubytováni jsme

byli ve čtyřlůžkových chatkách, společně jsme chodili
na chutné snídaně, skvělé obědy i kvalitní večeře, po
celou dobu byl zajištěn pitný režim. Tři dny utekly jako
voda…po cestě zpět jsme projeli velkou průtrží…a přišel
čas návratu zpět domů.

Všichni jsme si to užili, i počasí nám během pobytu vyšlo
vstříc a věříme, že takovou akci jsme nepodnikli
naposledy a již nyní se těšíme na společně plněné po-
vinnos�, činnos� a zábavu ve škole i mimo ni, věříme,
že z nás bude prima parta, ve které se vždy vzájemně
podpoříme stejně jako při různých soutěžích a ak�vitách
na kurzu…prostě jeden za všechny a všichni za jednoho!

Magdalena Pískačová

Adaptační kurz v Kácově

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

ZŠ Středokluky přijme pracovnici na pozici
pomocná kuchařka. Nabízíme plný nebo částečný
úvazek. Bližší informace v kanceláři školy nebo na
tel. 724 315 242

Dále hledáme pracovníka na úklid školní budovy
v Kněževsi. Rozsah práce přibližně tři hodiny
denně. Vhodné např. pro maminky na mateřské
(když se otec vrá� z práce :-) nebo pro ak�vní
důchodce. Info v kanceláři školy.
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Školní rok začal slibně. Na naší škole máme letos více
dě�. Proto jsme v historii školy podruhé otevřeli místo
jedné dvě první třídy a nyní i dvě šesté třídy.
K rozšíření počtu tříd se nám velmi hodila možnost
využít prostory bývalé Kubrovy střední školy. Nyní jsou
v této budově umístěni žáci obou prvních tříd, druhá
třída, pátá třída a tři oddělení družiny. Do budoucna to
není konečné uspořádání naší školy.
Tře� a čtvrtá třída zůstává tradičně v Kněževsi, ale i pro
ně nastala v tomto školním roce změna.

Výuka tělesné výchovy pro obě třídy bude od tohoto
školního roku probíhat v KD Kněževes. V Kulturním
domě v Kněževsi proběhly nutné úpravy, za které
vděčíme a děkujeme panu starostovi Stanislavu
Ke�nerovi a obci Kněževes.
Bez covidových opatření mohou probíhat i rozšířené
ak�vity školy jako je plavání 2. a 3. třídy, výlet do
Zooparku Chomutov, účast na programu v Budči, účast
na vítání občánků a další akce.
Rodičům děkujeme za spolupráci s rozjezdem školního
roku a těšíme se na další činnos� s dětmi.

Iva Farová a Emil Červený

Milí přátelé naší školky, vítáme vás v novém školním
roce 2022/2023. V tomto školním roce jsme mohli
školku otevřít pro 60 dě�. Dodatečně jsme ještě přijali
jedno dítě ukrajinské národnos� a díky tomu jsme
zažádali Středočeský kraj o dočasné navýšení kapacity
naší školky. Kraj nám vyhověl a tak jsme mohli přijmout
všechny dě� ze Středokluk a spádových oblas�, které se
zúčastnily zápisu. Do naší mateřské školy tedy 1. 9. 2022
nastoupilo 61 dě�.
Další novinkou je pro nás individuální vzdělávání dvou
dě� z naší školky. I pro nás je to nová věc a tak se těšíme
na nově nabyté zkušenos�.

Aby novinek nebylo málo, tak se nám ve školce vyměnilo
vedení. V pozici ředitelky je nyní Barbora Dulavová,
která se vrá�la z mateřské dovolené a díky tomu vy-
střídala paní ředitelku Terezu Pulchartovou, která je nyní
na pozici zástupkyně ředitelky. Ostatní pedagogové
zůstávají tak, jako doposud.
Ještě než školní rok začal, měli jsme plno práce
s opravami a přípravou na nový školní rok. Pracovali
jsme na vylepšení naší školky tak, aby byla krásná,
útulná a bezpečná. Přes prázdniny se malovalo, bylo
potřeba umýt okna, vyčis�t koberce, opravit skříně na
lůžkoviny a jednu takovou skříň vyrobit novou, také se
upravila zahrada školky, v šatnách mají všechny dě�
nové kapsáře a �m jsou jejich šatní skříňky upravené
a přehledné. Každý, kdo do školky vstoupí, si nemůže ne-
všimnout nového zádveří u dolních tříd. I v šatnách
Berušek a Motýlků dojde k úpravám. Zde, máme
objednané nové dekorace, které bohužel přijdou až
během října. Naším cílem je, aby prostředí školy bylo
pro dě� příjemné, poutavé a útulné. Chceme, aby se
školka líbila nejen dětem, ale všem, kteří tudy jen
projdou. Snažíme se, aby příjemné prostření doplňovala
ještě pohodová a přátelská atmosféra, kterou se snaží
vytvářet naše učitelky.

V tomto školním roce nás opět čeká plno plánů. Každý
měsíc máme objednané divadelní představení, všechny
dě� budou průběžně docházet do obecní Sokolovny
a předškoláci opět zažijí výuku plavání v bazénu Tuch-
lovice. Pokusíme se, aby každý měsíc proběhla nějaká
akce s rodiči, což velmi utužuje vztahy mezi dětmi, rodiči
a pedagogy. Tyto akce jsou velmi oblíbené a tak
doufáme, že nám je v budoucnu nezruší nějaká
opatření. Informace o akcích jsou přístupné na webu
školky, nástěnkách v šatně a v aplikaci Naše MŠ, kterou
má každý rodič k dispozici.
Věřím, že tento rok bude úspěšný a krásný, že zažijeme
mnoho pěkných událos�, na které budeme rádi
vzpomínat. Ale o tom, co jsme zažili, napíšeme zase
příště.

Barbora Dulavová

Zahájení školního roku

Novinky z naší školky

Výprava na památné místo Budeč
Dne 21. a 22. 9. se vypravily tři třídy prvního stupně na
Budeč. Ve středu program Středověk na Budči
absolvovala tře� a pátá třída, ve čtvrtek čtvrtá třída.
Hradiště Budeč je spojováno s památkou na knížete
Václava a jedenáct stole� starý kostel sv. Petra a Pavla
na Budči je v jádru nejstarší stojící budovou v Česku.
Spolupracovníci Sládečkova muzea v Kladně připravili
pro dě� úžasný program s dobovými kostýmy, které byly
k dispozici i dětem. Oblékly se, opásaly se páskem
z provázku a přenesly se do přelomu 9. a 10. stole�.
Nejprve je paní Ludmila seznámila s postavou svého
vnuka sv. Václava, s jeho příkladným životem i krutou
smr�, kterou mu přichystal vlastní bratr Boleslav. Sama
také zahynula rukou vraha na rozkaz Drahomíry, matky
sv. Václava.

Na dobové mapě si žáci zkusili vyhledat, kde se vše
tenkrát odehrálo a vyznačili významná místa.
Zkusili si uhádnout, jaké oděvy a předměty se v té době
používaly, ukázku viděli přímo před sebou na paní
Ludmile. Oděv byl ze lnu a z kůže, středověké ponožky
se nazývaly ovínky, vdané paní nosily šátek a aby byly
vidět náušnice, nosily kroužky za ušima – dě� správně
uhodly, že se jim říkalo záušnice. Dále viděly sponu na
pásek na šaty, brož na sepnu� pláště a zvláštní železný
předmět, který vypadal jako kovová část

sekyry – hřivnu. S �m si prý lámali hlavu i archeologové,
než přišli na to, že tento předmět sloužil jako pla�dlo.
Od paní Ludmily jsme se odebrali ke knězi jménem
Učen, ten nás seznámil s historií písma, vysvětlil, proč
jsou v rotundě a ostatních kostelech kazatelny a na
závěr pobytu v rotundě si mohli žáci vyzkoušet psaní na
voskové tabulky.

Poslední postavou byla paní Doubrava, která zasvě�la
dě� do tajů běžných středověkých povinnos� žen
i mužů. Například mle� obilí na žernovu a prosévání
přes síto, postupy výroby látek ze lnu, kopřiv a konopí,
využi� kůží a kožešin, ukázky středověkého nádobí
včetně kovové pánvičky, ukázka středověké sekery jako
nástroje i zbraně, ukázka š�tu a kopí, luku a šípu, který
si mohli všichni sami vyzkoušet.
Lektoři byli příjemně překvapeni znalostmi našich dě� o
tomto období dějin a vyslovili na adresu našich dě�
pochvalu. To zase potěšilo nás vyučující.
Cestou zpátky si dě� povídaly o svých zážitcích a měly
radost z dárku, který jim věnovala kněžna Ludmila
a svojí šikovnos� si ho opravdu zasloužily.

Iva Farová, Emil Červený
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85 let Baráčníků
Zápis z ustanovující schůze roku 1937

Zápis
z valného ustavujícího sedění nové obce sdr�ženého
baráčnict�a ve St�edoklukách, konané dne 12.září l. p. 1937 za
účasti 23 sousedů a 17 tetiček.
Sedění zahájil soused r�chtář Václav Verbíř a po uvítání
souseda r�chtáře veleobce Soukupa, župního r�chtáře Knechtla
a místor�chtáře Grešla předal slovo župnímu r�chtáři
Knechtlovi, kter� jasně a výstižně objasnil význam Baráčnict�a.
Po sousedu Knechtlovi se ujal slova soused r�chtář veleobce
Soukup, kter� probral celou historii od založení Baráčnict�a
a jeho účel a vyzíval přítomné sousedy a tetičky, aby nelpěli
pouze na pohřebním odbor�, ale aby hlavně podporovali
a dodržovali poslání Baráčnict�a.
K pohřebnímu odbor� promluvil soused místor�chtář Grešl,
kter� připomenul přítomný�, že přest�pem z Buštěhradu do
míst�í obce nikdo žádných nároků nezt�ácí.
Na to byly provedeny volby do konšelst�a, a zvoleni byli:
pantatínek soused Karel Pšenčík, r�chtář soused Václav Verbíř,
místor�chtář soused Ladislav Náprstek, ber�í soused Václav
Podroužek, sy�dik soused Pavel Beránek, delegát župního
výbor� (není uveden), delegát pohřebního odbor� soused Josef
Novot�ý, slídil účt� soused Ladislav Čer�enka a František
Paznocht, přísedící sousedka Beránková, Josef Kompit, Václav
Vízner, Václav Topol, Marie Šebková, Božena Rozhonová,
důvěr�ík Josef Rozhon.
Po provedení voleb celé konšelst�o složilo slib do r�kou župního
r�chtáře Knechtla.
V r�zném byl soused r�chtář vyzván, aby zařídil další placení
krojů u fir�y Frank na Kladně, což slíbil a učinil se sousedem
Josefem Novot�ý�. Po vy�ízení ještě r�zných záležitostí bylo
přijímáni nových členů, za které se hlásili soused Ladislav
Verbíř, Zdenka Verbířová, František Kapalín, Antonín Novot�ý
a Marie Novot�á.
Při rozdávání chlebíčku bylo vybráno 32,60 Kč a z toho vydáno
sousedovi Rozhonovi na korespondenci 7 Kč. Dále byli obci
předány knihy, razítka a r�zné tiskopisy za které je obec
povinna zaplatit 247 Kč. Jelikož byl celý prog�am vyčer�án,
soused r�chtář valné sedění ukončil s provoláním další naší
práci „Zdar“.

Václav Verbíř, t. č. r�chtář
Pavel Beránek, t. č. sy�dik
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Naší jednotce se díky velkorysému daru společnos�
Amazon, která sídlí v Dobrovízi podařilo získat další kus
velice prospěšné techniky a to Termokameru Flir F2.
V současné době proběhne zaškolení členů jednotky
s její obsluhou a následně bude termokamera umístěná
do naší výjezdové cisterny, kde doplní její vybavení a
tato bude využívána zejména při požárech, při vy-
hledávání skrytých ohnisek při dohašování požárů.

Mar�n Šeda

Letošní suché léto znamenalo pro naší jednotku celkem
devět výjezdů. Mimo technických pomocí, jako bylo
například čerpání vody ze zatopeného sklepa na
Pazderně, nebo odstraňování spadlých stromů
v Číčovicích či Středoklukách. Jednotka dále vyjela
k několika požárům, jako například při vyhlášeném
III. stupni poplachu do lokality Kladno - Dubí, nebo při
vyhlášeném Zvláštním stupni poplachu v Kralupech nad
Vltavou, kde došlo k rozsáhlému požáru odpadu. Při
tomto požáru se na místě prostřídala většina jednotek
z našeho okolí. Naše činnost zde probíhala jednu celou
noc, kdy jsme se za použi� dýchacích přístrojů střídali při
hašení.

Mimo výjezdovou činnost se členové jednotky starali o
údržbu a očistu naší techniky, kondiční jízdy s naší novou
cisternou a seznamovaní se s její obsluhou.

Vzhledem k již vytvořené přátelské spolupráci s obcí
Dobrovíz, prováděla naše jednotka požární dohled při
oslavách výročí Sokola Dobrovíz, kde byla zároveň
provedena ukázka naší techniky.
Naše jednotka byla také povolána k rozsáhlému požáru
v Hřensku. Po předchozí domluvě s HZS Středočeského
kraje bylo z naší jednotky vysláno družstvo 1+2 s naší
cisternou. Jednotka na místě požáru byla od sobotního
rána až do nedělního večera, kdy se vrá�la zpět domů,
neboť druhý den nás čekal nástup do našich zaměstnání.
Na místě jsme prováděli doplňování vody do
velkokapacitních nádrží, odkud bylo prováděno nabírání
vody vrtulníky a dále jednotka prováděla kyvadlovou
dopravu vody. Tento zásah byl pro nás obrovskou zku-
šenos� a jsme rádi, že jsme mohli pomoci.

Mar�n Šeda

Dožínky jsou oslavou ukončení sklizně obilí, završují žně,
vzdávají hold nelehké práci zemědělců a děkují za
bohatou úrodu. Posledních několik let Spolek Středoklu-
ky - oživení jinak pořádá dožínky i ve Středoklukách
obklopených poli. Sobotní odpoledne 10. září bylo
věnováno místním hospodářům, traktorům, krojům,
věncům obilí, burčáku, zemědělskému kvízu a tanci při
živé hudbě doprovázené občasným deštěm.
Děkujeme za úrodu, děkujeme za Vaši práci, děkujeme,
že jste přišli.

Petra Pištěková

Milé maminky a ta�nci, přijďte si s dětmi zacvičit,
zazpívat, vyrábět i pohrát do Klubíku každé úterý od
9.30 - 11.00.
Začali jsme 4. října nově v budově obecního úřadu
v 1.patře. Prosím dě� od 18 měsíců. Více informací na
facebookové stránce Klubík s Luckou nebo na tel. 720
253 130. Na všechny se moc těším.

Věra Beránková

Sezóna Klubíku zahájena

Dožínky

Letní období u hasičů

Nové hasičské vybavení

24. 8. byl předán nový stroj do naší kuchyně.

2. 9. se konalo slavnostní otevření Carp brother.

3. 9. proběhla výstava v Zahradě růží.

1.10. se na fotbalovém hřiš� běžel hasičský závod.

Ohlédnu�

Ve středu 21. 9. 2022 jsme vyrazili s dětmi na výlet za
poznáním živočichů a rostlin v naší i cizokrajné přírodě.
Výpravy se zúčastnili žáci obou prvních, druhé a čtvrté
třídy. Tře� a pátá třída měla objednaný program na
Budči.

Zoopark Chomutov nás přivítal chladným počasím, které
však nikomu nevadilo. Naštěs� se nám vyhnul déšť
a občas vykouklo sluníčko.
Polovina zúčastněných zahájila prohlídku jízdou
v Zoovláčku s doprovodným komentářem o zdejších
zvířatech, druhá polovina svačinou a po vystřídání začala
procházka parkem.
V 11:00 hodin jsme si užili podívanou na krmení tuleňů
kuželozubých a pořídili si krásné fotografie. Byli rozkošní.
Poté jsme si po třídách prohlédli další obyvatele
zooparku, jako např. vydry, medvědy hnědé, pandy
červené, oslíky, poníky, buvoly, velbloudy, soby, losy,
blavory, sovy, plameňáky, papoušky alexandry, bažanty
a další. Vyzkoušeli jsme si různá zajímavá zastavení pro
dě� v podobě dřevěných medvědů nebo různých
herních prvků s naučnou tema�kou. Zpestření cesty
nám poskytly houpačky, klouzačky a jednoduché překáž-
kové dráhy, které dě� též ocenily.

Užili jsme si nádherná setkání se zvířecími kamarády
a spokojeně jsme se vrá�li domů.

I. Farová, I. Houbová, J. Baruševová, H. Doležalová

Výlet do Zooparku
Chomutov
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VYBAVENÍ DĚTSKÉLYŽE
110 – 130 cm

DOSPĚLÉLYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉLYŽE

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1090,- 1550,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 900,- 1500,-

HELMA NEBO VAK

750,-

600,-

100,- 100,- 200,-

1250,-

1000,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 19. 10. do 14.11. 2022

NEKUPUJTE LYŽE!!!
VYPŮJČTESIJE NA CELOUSEZÓNU!!!

VRACÍTE AŽ 30. 4. 2023

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2023

POZOR!
ZAČÍNÁME
19.10. 2022

3000
PÁRŮ

LYŽÍ

VYBAVENÍ DĚTSKÉLYŽE
110 – 130 cm

DOSPĚLÉLYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉLYŽE

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1290,- 1750,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 1200,- 1700,-

HELMA NEBO VAK 100,- 200,-

1490,-

1300,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 16.11. do 12.12. 2022

750,-

600,-

100,-

VYBAVENÍ DĚTSKÉLYŽE
110 – 130 cm

DOSPĚLÉLYŽE
A SNOWBOARD BĚŽKYDĚTSKÉLYŽE

70 – 100 cm

KOMPLETNÍ SET* 1490,- 1950,-

SAMOSTATNÉ LYŽE 1400,- 1900,-

HELMA NEBO VAK 100,- 200,-

1899,-

1750,-

100,-

Cena platí při zapůjčení od 14.12. do 31.12. 2022

750,-

600,-

100,-

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2023

VRACÍTE AŽ
30. 4. 2023

Půjčení lyží na sezónu2022/2023 je bez kauce

Půjčení lyží na sezónu2022/2023 je bez kauce

Kam za sportem?
Rádi byste letos ještě před vánočním hodováním udělali
něco pro svoji fyzickou kondici? V tom případě nemusíte
chodit daleko. Stačí přesunout své tělo do místní
sokolovny a tady si vybrat z poměrně široké nabídky
sportovních ak�vit.
Podrobný rozpis najdete níže. Pro toho, kdo ještě
nenašel to své oblíbené tady máme i jednu novinku,
a tou je Kruhový trénink.

Zuzana Muchová

Kruhový trénink
Kdy:
od listopadu každý čtvrtek
od 19:45 do 20:45
Kde:
Sokolovna Středokluky
Vstupné:
Kč 100,- na místě
Kontakt:
Lenka Ryzáková
L.Ryzakova@seznam.cz

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Základní škola
08.45 - 10.30

Základní škola
11.35 - 13.15

Základní škola
11.35 - 13.15

Základní škola
13.55 - 15.30

Hasiči
16.00 - 18.00

Stolní tenis
zápasy
18.00 - 21.00

Stolní tenis
zápasy
18.00 - 21.00

Stolní tenis
trénink
18.00 - 20.00

Aerobik
T. Holoubková
18.30 - 19.30

Kruhový tr.
19.30 - 20.30

Cvičení ženy
I. Archlebová
17.00 - 18.00

Fotbal ml.
M. Kozel, F. Černý
16.30 - 17.30

Power jóga
T. Holoubková
19.30 - 20.45

Základní škola
13.55 - 15.30

Základní škola
13.55 - 15.30

Základní škola
kroužek
15.30 - 17.00

Základní škola
kroužek
15.30 - 17.00

Mateřská škola
10.00 - 11.15

Základní škola
10.40 - 12.20

Základní škola
09.45 - 13.15

Základní škola
09.45 - 13.15

Dětské cvičení
J. Fröhde
17.00 - 19.00

Florbal
Muži
19.00 - 21.00

Ke každé soupravě dostáváte automa�cky potvrzení o seřízení lyžařského vázání ZDARMA
WWW.SKIADAM.CZ Tel.: 775 085 151- obchod a půjčovna

Rozpis obsazení sokolovny



Spolek StředoLidi a Maminky Sue Ryder vás zvou na

Dobročinný bazar potřeb pro rodiny
s dětmi.

Bazar se bude konat

v sobotu 8.10. 2022 v Sokolovně ve Středoklukách
(Školská 104)

od 14:00 do 17:00.

Na bazaru prodáváme výhradně darované věci a veškerý výdělek bude
použit na podporu Domova Sue Ryder (www.sue-ryder.cz), který
pečuje o seniory.
Nabízíme široký sortiment věcí:
oblečení a obuv (dětské, dámské a
sem tam i něco pánského), módní
doplňky, knihy, hračky, domácí
potřeby i sportovní vybavení.

Více informací o akci u Báry Fröhde
(775250369, barbora.froehde@centrum.cz)

Děkujeme Sokolu Středokluky za zapůjčení prostoru pro konání akce.


