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Vážení sousedé,

blížící se Vánoce by měly být obdobím zklidnění.
S koncem roku bychom měli bilancovat, co se povedlo,
co se nepovedlo. Sedlák měl touto dobou už sklizeno
a chystal pomalu další rok.
Nový starosta ve Středoklukách dostal díky vám novou
sílu do žil a vrhl se znovu naplno do své služby obce.
Velice děkuji za velkou podporu, kterou jste mi projevili
vy i noví zastupitelé. Znovu jsem se vrhl do stagnujících
projektů. Díky novým ak�vním zastupitelům jde práce
od ruky. Jsem rád, že nervózní předvolební období je
pryč.
Většina zastupitelů jsou nováčci, takže teprve zjišťují, co
a jak. Asi se budou divit, že na něco je dobré chvíli
počkat a věnovat sílu jiným, palčivějším věcem nebo
alespoň kvalitní přípravě. Na to jsme narazili s dráhou
pro cyklisty a koloběžky zvanou pumptrack, která je nyní
v kurzu a dlouho po ní pošilháváme.
Jedná se o nemalou inves�ci a chtěli bychom, aby
sloužila dobře a její okolí se dalo dobře spravovat.
Intenzivně jsme řešili typ a umístění. Jediné nyní vhodné
místo v majetku obce je v blízkos� Zákolanského potoka.
Takže ho připravíme při přípravě územní studie
Zákolanského potoka. Bude o pár měsíců později, ale
výsledek bude výrazně lepší.
Ve svém tře�m období se konečně dostaneme
k veřejným prostranstvím a silnicím, sázení stromů
a samozřejmě k základní škole.
Jsem rád, že hlavním tahounem školství je staronový
místostarosta Láďa Kuchař, který ve spolupráci
s vedením školy posouvá její kvalitu i kapacitu ve velkém
tempu. Novým místostarostou je Mar�n Šeda. Kromě
bezpečnos� se bude věnovat údržbě obce nebo silnicím.
Oba již slouží obci naplno. Jsem jim velice vděčný, že do
toho šli.
Ještě si dovolím vyzdvihnout Pavla Rückla, který se hned
na svoji žádost zapojil do stavebních projektů obce
a v prvním měsíci strávil mnoho hodin na jednáních
s obecním architektem i některými investory. Díky jejich

zapojení mám zase více času na jiné problémy. Ještě si
dovolím vyzdvihnout pracovní četu, která je sice trochu
otloukánkem, ale poslední týdny neúnavně sbírá desítky
kubíků lis�, vozí, stěhuje, připravuje, vyzdobuje
a nyní bude i betonovat. Bez nich by naše obec vůbec
nemohla fungovat.
Věřím, že i ostatní zastupitelé budou mít pozi�vní přínos
do rozvoje naší obce a budou konstruk�vně hledat
řešení, která nebudou příliš zatěžovat obecní pokladnu
a pomohou našim sousedům zlepšit život i v této těžké
době.
Budoucnost naší obce vidím op�mis�cky. Nakonec i na
darování krve přišlo historicky nejvíce dárců. Za to také
děkujeme.
Mám radost, že se zase můžeme setkávat. Užijme si to.
Není to tak dlouho, co jsme nemohli ani do Bělok.
Moc se těším na hasičskou zábavu, rozsvěcení
vánočního stromu s divadlem a překvapením a všechny
ostatní vánoční akce. Nenechte si je ujít. Středoklucký
program je bohatý a je to ideální příležitost pobavit se,
seznámit se sousedy a třeba si popovídat i se mnou,
pokud máte rádi nudné povídání o Středoklukách.
Přeji všem krásný adventní čas.

Jaroslav Paznocht, starosta

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Milí čtenáři,

máme tady tradiční vánoční číslo. Na poslední straně
najdete jako obvykle program vánočních akcí, tak si je
nenechte ujít.
Možná si říkáte, co za světelný středoklucký rámeček to
máme na �tulní straně. To je takové malé překvapení od
obecního úřadu. Brzy se vám „připlete“ do cesty, tak se
neváhejte vyfo�t a užijte si vánoční atmosféru.
Pokud se vám povede vyfo�t něco zábavného, pošlete
nám fotku na náš email: strela@stredokluky.cz, vybrané
fotografie zveřejníme v příš�m čísle a oceníme.
Veselé Vánoce.

Zuzana Muchová, šéfredaktorka
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Dlouhou dobu obec připravovala několik dlouhodobých
strategií. Neměla štěs� a nenašla firmy, které by je
připravily.
Dokončení územního plánu ještě jejich potřebu zesílilo.
Z územního plánu vychází hned několik územních studií,
které budeme muset do šes� let ve spolupráci
s investory vypracovat. Budoucí výstavba bude také
potřebovat zásobování vodou i dostupnou kanalizaci,
proto budeme muset začít s generelem vodovodu
a kanalizace. Budoucí výstavba se také dotkne provozu
v ulicích, počtu dě� do školy, životního prostředí.
Všechny tyto dokumenty, společně třeba se strategiemi
osad nebo sportu se stanou podklady pro aktualizaci
strategického plánu obce, jehož platnost se blíží ke
konci.
Pravidelně píšeme o Centrech obce Středokluky, plán
sportu nebo aktuální povodňový plán začneme až příš�
rok, ale teď si pojďme přiblížit aktuální připravované
strategie, plány a studie.

1. Strategie školství

V posledních dvou letech základní škola hasí jednu krizi
za druhou, přibývají nám žáci, mění se výukové plány,
objevují se zajímavé dotace a s �m přibývá majetku
i zaměstnanců. Vyjednáváme o získání areálu Kubrovy
školy s překvapivě velkou podporou zastupitelů
a samozřejmě nás čeká nejistá budoucnost z pohledu
cen energií, potřeb budoucí výuky nebo nedostatku
učitelů. Vše výše ukázalo nutnost pokračovat
v plánování rozvoje školy, ale ne na rok nebo dva, ale

alespoň na dvacet. Společně s obecním architektem
jsme začali hledat externí firmu, která by připravila
kvalifikovaně strategii rozvoje školy a vzdělávání.
Bohužel zájem není velký, dle našeho názoru je to velká
díra na trhu. Ačkoli finální zadání se nyní teprve řeší,
proces přípravy strategie bude zhruba vypadat takto:
• Vytyčení spádového území školy včetně

potenciálních dalších obcí.
• Analýza stávajícího fungování školy (především

využívané budovy, plochy a problémy)
• Demografie všech těchto obcí včetně plánovaného

rozvoje.
• Par�cipace se všemi zúčastněnými – s vedením

i zaměstnanci školy, s rodiči dě� ve škole i těch
nastávajících nejen z naší obce, s vedením naší obce
i okolních obcí

Naše základní škola se v budoucnu nejspíše stane
regionálním vzdělávacím ústavem s velkým význame pro
oblast kolem 10 �síc obyvatel a my na to budeme dobře
připraveni. Za�m připravujeme zadání s velice zkušenou
firmou OnPlan, uvidíme jak se nakonec dohodneme.

Územní studie Zákolanského potoka

Z územního plánu vyplývá několik územních studií.
Jejich smyslem je sladit zájmy investora s veřejným
zájmem. Zajis�t, že budoucí využi� pozemků nebude
mít nega�vní vliv na obec a její obyvatele, že území
bude vhodně napojené na veřejné komunikace, na
inženýrské sítě apod. Díky této studii můžeme

Aktuální připravované strategie a studie předcházet budoucím problémům, které po zatvrdnu�
betonu už nikdo nikdy nezmění.
My jsme jednu studii v poslední době přichystali pod
názvem Krajinný plán obce Středokluky. Proces bude
u každé stejný. Obec ve spolupráci s investorem vybere
kvalitní architekty, krajináře, urbanisty, � připraví
prvotní návrh na základě připomínek obce, investora
a pokud už v této fázi budoumít zájem, tak i s veřejnos�.
Následuje vytvoření studie, která bude znovu veřejně
projednána i připomínkována dotčenými orgány.
Následně bude prezenčně připomínána a registrována.
Studie mohou být i nástrojem pro budoucí změny
územního plánu.
První „testovací“ studií bude studie údolí zákolanského
potoka. Ačkoli jsme její povinnost v územním plánu
omezili na sportovní areál "Koupaliště" a louku mezi ním
a rybníkem Pod Panskou, rozhodli jsme se zpracovat
studii na celé údolí. Plocha je to obrovská, ale myslíme
si, že je nutné jasně vymezit smysl území – kde bude
převládat příroda, kde bude rekreace a kde zemědělsko-
hospodářské využi� krajiny. Je nutné zhodno�t
a navrhnout dopravní vazby, umís�t hrací prvky, lavičky,
přístřešky (nyní nelze) a další mobiliář, dětská hřiště
a sportovní infrastrukturu.
Věříme, že přijde mnoho přínosných připomínek. Nyní
například řešíme, kam umís�t v dnešní době populární
pump-track, kde by bylo vhodné místo pro setkávání,
kde například udělat nějaký mostek apod.
Jedním ze zadání studie bude také vymezení plochy pro
případnou budoucnost vodní plochy a samotného
sportovního areálu. Je možné, že se bude posouvat blíže
k rybníku, že se bude muset výrazně zvětšit parkoviště,
že bude nutné zmenšit bazén, ať už jako konvenční
koupaliště nebo koupací biotop, samozřejmě je také
možné, že tam vůbec bazén nebude. Proto je potřeba,
aby se všichni do studie zapojili. Dokud studie nebudou
hotové, nemohou v území probíhat žádné stavby.

Komunikace

Tře� velká studie, která se dotkne prak�cky každého
v naší obci je Plán dopravy a součás� bude i Plán
mobility potřebný pro čerpání dotací.

Cílem této studie je připravit plán provozu na
komunikacích v obci, dopravní značení, charakter ulic
a provoz na nich. Obec jsme rozdělili do několika bloků,
které budou řešeny zvlášť, ale s vazbou na zbytek obce.
Studie by měla být podkladem i pro územní studie dle
územního plánu, hlavně pro budoucí rekonstrukce
komunikací i změny dopravního značení a další.

• Autor na základě dokončené technické mapy obce
zhodno� komunikace (šířku, chodníky apod.)

• Autor zhodnocení rozsahu provozu a dopravních
vazeb v území

• Autor připraví plán mobility obce
• Autor dá podklady pro zadávání projektů

rekonstrukcí a žádos� o schválení změn dopravního
značení.

Výběr autora každé studie či strategie je trochu jiným
příběhem. Chtěli bychom, aby naši obec tvořili kvalitní
profesionálové s dostatečnou zkušenos�, kteří dokáží
myslet dopředu a naslouchat jejím obyvatelům. Zároveň

si přejeme, abychom zadávali projekty transparentně.
V případě územních studií nejspíše vy�pujeme několik
kanceláří dle jejich dřívější práce, pro strategii se nám
bohužel nepodařilo najít nikoho než výše zmíněnou
kancelář. Pro studii silnic jsme oslovili na základě
referencí prvního dopravního inženýra, se kterým je
dobrá zkušenost a zároveň má výborné reference. Nyní
není jasné, zda oslovíme další nebo nás tento projektant
a jeho kolegové přesvědčí.
Ještě bychom si přáli rozjet dva důležité projekty
v osadách. Na základě strategií rozjet projekt „vnitřního“
veřejného prostranství včetně komunikace a na
Černovičkách navázat na krajinný plán a zlepšit stav
zeleně, pramenišť i rybníčku včetně vybudování místa
pro setkávání.
V obou osadách jsou nyní problémem hlavně pozemky.
Uvidíme, zda se nám je v dohledné době podaří vyřešit.
A pokud se nakonec dohodneme s Tuchoměřicemi, tak
bychom rádi pokračovali v přípravě vodovodu
a kanalizace na Černovičkách, ale to závisí hlavně na
našich sousedech.

Jaroslav Paznocht
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Výše poplatků a podmínky plateb jsou určeny (naleznete
je webu obce):

1) Obecně závaznou vyhláškou obce Středokluky
č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
2) Obecně závaznou vyhláškou obce Středokluky
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Kdy zapla�t poplatky?
Odpady můžete pla�t v lednu a únoru, pokud nebudete
mít v březnu na nádobě známku, nebude vyvezena.

Druhy poplatků:
Na začátku roku se ve Středoklukách pla� 3 typy
poplatků. Nemělo by dojít k žádným změnám opro�
předchozímu roku (ještě může zvýšit poplatky
zastupitelstvo na svém posledním jednání).

Komunální odpad
(plechové, černé plastové nádoby)
Poplatek ve výši 600 Kč se ve Středoklukách pla� za
každou:
• přihlášenou osobu k trvalému pobytu v obci
• za každý dům (číslo popisné) nebo byt bez osob

přihlášených k pobytu (rekreační stavba)
• za každou dodatečnou nádobu o objemu 120 l (viz

níže)

Známky na odpadové nádoby (popelnice):

• 1-4 přihlášené osoby v domě (č.p.) - nárok na
1 známku na nádobu o objemu 120 l

• 5 a více osob přihlášených v domě (č.p.) - nárok na 2
známky na nádobu o objemu 120 l nebo 1 známka
na nádobu o objemu 240 l

• Na každý dům (č.p.) na Černovičkách - 2 známky na
nádoby o objemu 120 l nebo známka na objem 240 l

• Obyvatelům bytů v domech č.p. 36 a 68, bude
známka na kontejnery umístěna obcí či správcem.

• Obyvatelé bytových domů č. p. 218-221 a 191-195
mají vlastní systém.

Výjimky:

Dle Vyhlášky je možné odpus�t platbu osobě, která
prokáže, že se v obci celoročně nezdržuje. Tato osoba
musí vyplnit formulář dostupný na www.stredokluky.cz

nebo na OÚ a zaslat ho do konce února 2023 na
podatelna@stredokluky.cz, poštou nebo přinést osobně
na podatelnu.
Nadále pla�, že i nepřihlášené osoby mohou poplatek
dobrovolně zapla�t.

Bioodpad (BRKO)
(hnědé nádoby)
Zde se nic nemění. Hnědé nádoby jsou stále ve
vlastnictví obce, která je zapůjčuje občanům. Pokud
máte nádobu o objemu 120 l zapla�te 400 Kč, pokud
objem 240 l, zapla�te 800 Kč za rok. Pokud nemáte
hnědou nádobu a chtěli byste ji, požádejte obec na
podatelna@stredokluky.cz, telefonicky nebo osobně
(skladem je pouze omezené množství). Pokud
nezapla�te poplatek, nádoba se musí vrá�t obci.

Poplatek ze psů
Sazba je 200 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele. V případě držitele
nad 65 let se jedná o polovinu těchto částek.
Již několik let zlepšujeme naši dobrovolnou databázi psů
v obci. V ní evidujme věk, pohlaví i rasu psa. Pokud
majitel souhlasí, zapisujeme si také telefonní čísla, pro
případ nalezení jejich psa. Již se to mnohokrát vypla�lo.

Jak zapla�t poplatky?
V obecním e-shopu:

a) Běžte na h�ps://1url.cz/NK0G2 (spuštěn bude
od 1. 1. 2023).

b) Vyberte typ poplatku.
c) Vyplňte tabulku, u každého políčka je

upřesňující návod v na pravé straně.
d) Zaplaťte platební kartou nebo převodem

dle pokynů.
e) Obci přijde oznámení o platbě kartou nebo

o vytvoření platby. Pokud budete pla�t
převodem, vyčkejte na připsání platby (do dvou
dnů).

f) Pracovníci obce zkontrolují vyplněné údaje
a připraví známky k odběru.

Předpokládáme, že známky budeme připravovat dle
možnos� vždy v úterý a ve čtvrtek. Tedy pokud zapla�te
mezi čtvrtkem až pondělkemměli byste mít připravenou
známku následující středu, pokud v úterý nebo ve
středu, tak následující pondělí. Po dohodě je možné
vyzvednout známky v jiný termín.

Jak zapla�t poplatky na rok 2023 g) Na vyplněný email bude zasláno potvrzení, že
jsou známky připraveny.

h) Přijďte si na obec pro známky (na nádoby pro
komunální odpad i bioodpad).

i) Známky budou připraveny v obálce, budou
vydány na základě kombinace jména plátce/
čísla popisného a iden�fikačního čísla, které je
v poznámce platby.

j) Známky je nutné nalepit na nádoby na
komunální odpad do prvního březnového svozu,
bioodpad do prvního svozu 2023 začátkem
dubna.

k) Budeme se snažit do formuláře zapojit
i dotazník ohledně vodovodu a kanalizace, pro
zjednodušení a zrychlení procesu až budeme
mít potřebné podklady.

Hotově na Obecním úřadě:
Pokud nebudete ch�t zapla�t přes počítač, nebojte se,
můžete se stále dostavit na obecní úřad v úředních
hodinách a zapla�t hotově nebo platební kartou.

Kontakty:
Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrá�t
na obec, buď zasláním emailu na obec@stredokluky.cz
nebo telefonicky na 233 900 787, případně 233 900 860.

Úřední hodiny:
Po 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00
St 8.30 – 11.30, 12.30 – 17.00

zdroj: h�p://stredokluky.cz/poplatky/

pomocí aplikace Zmapuj to, která je součás� Mobilního
rozhlasu. Pokud aplikaci nechcete mít, neváhejte nám
napsat email na obec@stredokluky.cz nebo
podatelna@stredokluky.cz. Pokud neradi píšete emaily,
zastavte se u nás nebo zavolejte na 233 900 787 nebo
233 900 860. Přihlášení do Mobilního rozhlasu je
jednoduché, stáhněte si aplikaci Munipolis nebo se
registrujte na webu. Návod je od zavedení aplikace také
na hlavní straně našeho webu.
Postupně se snažíme více využívat aplikaci Freelo, kde
zadáváme pracovní četě úkoly. V budoucnu s aktualizací
webových stránek bychom chtěli tuto tabulku úkolů
zveřejnit. Informace také budeme předávat novému
místostarostovi panu Šedovi.
Aplikace Mobilní rozhlas je velmi silným a důležitým
nástrojem. Můžete ji využít nejen k zasílání informací
o nedostatcích v obci. Ale také můžete dostávat
informace od nás o tom, kdy bude zavřená pošta, kdy
bude sběr odpadu, kdy bude zábava a mnoho dalšího.
Zasíláme jak emailový newsle�er eKluk, zprávy do
aplikace, SMS a dokonce můžeme využívat ankety.
Doporučujeme vyplnit kvalitně všechny informace
o sobě, kde bydlíte a také co vás zajímá. Budete dostávat
přesnější informace. Kdykoli je můžete upravit na webu
nebo v aplikaci, protože o uzavírce nějaké ulice
informujeme jen ty, co si to zaškrtli.
Ještě bychom vás chtěli požádat, pokud máte možnost,
stáhněte si aplikaci. Obec pla� za každou zaslanou SMS,
aplikace je v rámci paušálu.
Pokud máte rádi sociální sítě, neváhejte „lajknout“ naši
stránku h�ps://www.facebook.com/stredoinfo nebo
h�ps://www.instagram.com/stredokluky/.
Samozřejmě sledujte i obecní webové stránky
www.stredokluky.cz nebo nástěnky.
Informování stojí hodně času a my mu ho dáváme, tak
toho využijte.

Jaroslav Paznocht

Pokud vidíte v obci
nepořádek, neváhejte nás
upozornit
Nejen občané, ale i část zastupitelstva má pocit, že
některá místa v obci nejsou dobře uklizená, že některé
věci jsou rozbité, že něco nefunguje jak má nebo třeba,
že prostě nesví� lampa. A hlavně, že s �m obec nic
nedělá. Některé věci čekají na to, až bude mít četa
trochu času nebo třeba na větší rekonstrukci, ale často
vůbec nevíme, že je někde problém.
Nikdo nes�hne projít celou obec každý den, ani
zaměstnanci obce nemohou vidět vše. Tady je vaše
místo, pozorný občan je nedocenitelným pomocníkem
při údržbě obce. Nebojte se a informujte nás
o problémech, nepořádku, poruchách a všem, co vám ve
veřejném prostoru vadí. Jen společně to můžeme
zlepšit. Nejjednodušším způsobem je informovat obec MŠ Středokluky - Ukliďme svět
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Stavba chodníků a zastávek nazvaná Středokluky –
Lidická JIH se chýlí ke konci. V době psaní tohoto textu

bylo již téměř vydlážděno. Začaly se osazovat stožáry
veřejného osvětlení, sví�dla jsou na cestě, zastávkové
přístřešky budou stát do pár týdnů, a hlavně zastávky
budou připravené, aby s celostátní změnou jízdních řádů
mohlo dojít k otevření nové zastávky Středokluky ve
směru do Prahy.
Ani této stavbě se nevyhnuly po�že. Museli jsme měnit
opěrnou zeď i palisádu. Jeden ze stromů bude přesazen
a také došlo dokonce 2x ke krádežím elektrických
kabelů. Elektronické informační cedule dorazí do jara.
Nové přístřešky snad s�hneme použít i na zbývající
zastávky v obci. Zha�t nám to může jen počasí.
S přístřešky dorazí i nové lavičky, stojany na kolo
a hlavně koše. Ty použijeme hlavně v centru obce,
plastové koše využijeme v osadách.

Jaroslav Paznocht

Nové zastávky budou v provozu od 11. prosince
Milí čtenáři, nový školní rok je už v plném proudu. Jako
rodič si to uvědomuji, protože dě� píšou čtvrtletní
práce. Dcera se rozhoduje, na jakou školu podá
přihlášku. Rodiče mi v tomto jistě dají za pravdu. Vše se
naštěs� po dvou „nestandardních Covidových“ letech
vrací do normálních kolejí. Doba je ve škole taková zdálo
by se klidnější, ale opak je pravdou, alespoň z pohledu
obce jako zřizovatele.
Proč to tak je? No, začněme �m, že máme po volbách
a nové zastupitelstvo začalo pracovat. Ze své pozice
budu mostem, který zajis� pokračování plánovaných
akcí z minulého volebního období. Co mě velmi potěšilo
je, že zastupitelé z našeho volebního uskupení se velmi
ak�vně zapojili do práce na realizaci rozvoje naší školy.
Snad se nějakou formou zapojí i zastupitelé z ostatních
uskupení v plánovaném školském výboru.
Nechme nyní „obecní poli�ku“ stranou a podívejme se
na to, co proběhlo, probíhá a co se chystá.
Žáci 8. a 9. ročníku měli zvláštní hodinu chemie s lektory
z VŠCHT, kteří jim zábavnou formou ukazovali chemické
experimenty. Největší úspěch prý měla „zmrzlina
z tekutého dusíku“. Jsem sice přírodovědec, ale tuhle
zmrzlinu neznám a asi bych se s dětmi taky bavil. Co mě
opravdu potěšilo je, že lektoři byli velmi překvapeni,
jakou moderní učebnu přírodních věd ve škole máme
a jak je vybavena. Toto podle nich rozhodně není běžný
standard, se kterým se na školách setkávají. Rovněž byli
příjemně překvapeni znalostmi žáků. Taková zpětná
vazba nás velmi těší a dává nám tak odhodlání nepolevit
v „modernizaci“ naší školy.
Na škole také proběhla kontrola dotace z Projektu
rozvoje venkova ČR z prostředků SZIF (Státního
zemědělského intervenčního fondu) spadajícího pod
Ministerstvo zemědělství. Kontrola se týkala vybavení
jedné z nově zřízených učeben v areálu tzv. Kubrovky,
kde probíhá výuka našich nejmenších žáků v první třídě.
Kontrola se zaměřila na nově pořízený interak�vní
display, což je moderní „počítačová“ tabule. Pána
z ministerstva jsme velmi příjemně překvapili, protože
se prý poprvé setkal s vybavením, jaké bychom rádi měli
jako standardní výbavu učeben v naší škole, a to prošel

nemalý počet učeben podporovaných SZIF. Paní učitelka
jej ujis�la, že vybavení jí velmi pomáhá při výuce, a i dě�
jej rády používají.
Je to poprvé, kdy naše škola má dvě první třídy a musím
rodiče i čtenáře ujis�t, že i v druhé první třídě je stejné
vybavení, rovněž pořízené s podporou SZIF. Tře� takto
vybavená třída bude brzy následovat. Vybavení jsme již
objednali a jednáme i o místě a termínu instalace.
Chceme, aby naši učitelé i žáci měli moderní zázemí,
které budou používat v budoucích letech a stane se
standardem naší ZŠ, která je sice „vesnická“, ale to
neznamená, že bude zaostávat za vybavením pražských
škol. Děkuji všem, co se na této nelehké práci podílejí, ať
jde o zaměstnance obce nebo školy. Je vidět, že jim na
vzdělání a budoucnos� našich dě� opravdu velmi záleží.
Teď se dostáváme k tomu, co náš čeká do budoucna.
S panem starostou intenzivně jednáme se Středočeským
krajem o podmínkách získání „areálu Kubrovky“ do
majetku obce. Jednání jsou konstruk�vní a věříme, že se
nám vše podaří dotáhnout nejpozději do konce příš�ho
roku. Získáním areálu se obci i škole otvírají nové
možnos�. Vzhledem k nepolevujícímu nárůstu počtu
žáků musíme vymyslet dlouhodobou strategii. Jen pro
vaši představu, uvedu pár čísel. Ve školním roce
2019/2020měla naše škola zapsanou kapacitu 200 žáků.
Ale už v roce 2020 jsme museli mimořádně kapacitu
navýšit na 230 žáků. Toto navýšení ovšem nevydrželo ani

Pár novinek ze školy

Jako každý rok je prosinec v naší základní umělecké škole
jedním z těch nejrušnějších. Učitelé připravili se svými
žáky spoustu třídních koncertů, proběhne i oblíbená
akce „Dě� dětem“, kde opět zahrají žáci sami sobě
navzájem. Čeká nás vystoupení žáků na zámku a také
dva vánoční koncerty v kostele.
První proběhne tradičně v kostele sv. Prokopa ve
Středoklukách pod taktovkou Zuzany a PavlaMuchových
v pondělí 12. prosince od 18 hodin.
Druhý se bude konat poprvé v buštěhradském kostele
sv. Kříže ve čtvrtek 15. prosince v 18 hodin pod vedením
Marcely Zilvarové. Převážně malí klavíris� si vyzkouší,
jaké to je, zahrát si na varhany. Zazní i jiné nástroje a také
zpěv - vše v doprovodu varhan.
Tak nám držte palce, ať přípravy zvládneme a dobře to
dopadne. Podmínky na hraní v kostele jsou pro dě�
náročné, bude potřeba myslet na všechno a nepodcenit
žádný detail.
Naše největší adventní akce - Velký vánoční koncert ZUŠ,
který tradičně pořádáme ve spolupráci s Buštěhradským

ECHO ZUŠ
Milí čtenáři, ráda bych vám představila novou rubriku, kde se dozvíte novinky ze Základní umělecké školy
Buštěhrad, která má nově pobočku i u nás ve Středoklukách.

pěveckým sborem, proběhne letos v úterý 20. prosince
od 19 hodin v buštěhradské sokolovně.
Přijďe si spolu s námi zazpívat vánoční koledy, a tak
trochu se naladit na nadcházející sváteční atmosféru.
Budeme se těšit.

Marcela Zilvarová, Zuzana Muchová
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Novinky ze školky
Školní rok se nám krásně rozběhl a dalo by se říci, že
konec prvního polole� je, co by kamenem dohodil.
Nejstarší dě� v listopadu ukončily plavecký kurz
v Tuchlovicích. Další kurz proběhne v září příš�ho
školního roku a bude opět pouze pro nejstarší dě�. Od
září za dětmi do školky dojíždí různá loutková divadla se
svým představením. Dě� již mohly zhlédnout pohádku
o Zlatovlásce, o Budulínkovi a O drakovi.

Z akcí pro rodiče s dětmi máme za sebou akci pouštění
draků, kterou pravděpodobně příš� rok přejmenujeme
na akci: Běh po hřiš� s drakem. Sice nám na akci
nepršelo, ale zároveň ani nefoukalo. A dostat draka do
nebeských výšin v úplném bezvětří vyžaduje schopnos�
Emila Zátopka.

Klidnější akcí bylo vydlabávání dýní, které proběhlo
v teple, klidu a pohodě třídy Žabiček. Občas se stalo, že
při této akci došlo k úrazu, ale naštěs� jsme vybavení
desinfekcí, náplastmi a školením první pomoci, tak
následky nebyly fatální. Výsledkem byly nakonec krásné
i strašidelné, sví�cí dýně, které zdobily nejeden vchod
vašich příbytků.

V polovině listopadu proběhly Mar�nské slavnos�
světla. Tato akce je velmi oblíbená, jak ze strany dě�,
které se projdou se sví�cími lampiony, tak i pro rodiče.

Cíl cesty je na statku u pana Melíška, kde se otevírá
Svatomar�nské víno. Zde bych chtěla poděkovat
i obecnímu úřadu za pomoc při akci a zajištěním
občerstvení pro dě�.

V průběhu listopadu, ještě před vánočními přípravami,
probíráme s dětmi téma lidské tělo, zdraví a péči o něj,
zdravý životní styl apod. Při této příležitos� jsme dětem
umožnili setkání se zdravotníky. Dě� si vyzkoušely
resuscitovat medvěda, prohlédly si sanitu a zahrály si na

pacienty i doktory. Chápeme, že když před školkou stojí
sanita a svým zvukovým signálem zdraví dě�, v obci se
zvedne panika, copak se ve školce asi stalo. Díky Bohu
nic se nestalo, byla to jen zkouška a výsledek našeho
prožitkového učení. Máme v plánu ještě nacvičit požární
poplach, ale počkáme až na teplejší měsíce. To pak bude
teprve pozdvižení, až budou dě� s učitelkou,
v bačkorkách vycházet na ulici, v přesvědčení, že hoří.

Další listopadovou akcí je vánoční fotografování dě�.
Tato akce je ve výsledku, u rodičů, velmi oblíbená.
Rodiče získají dárek pro prarodiče v podobě fotografie
dě� s vánoční téma�kou. To, že tomu předchází udržet
dě� čisté, upravené, učesané a bez viditelných šrámů na
těle během celého dopoledne i v době svačin, že při
samotném aktu fotografování ze sebe musíte udělat
klauna a rozesmát dítě, které se momentálně vůbec fo�t
nechce a v neposlední řadě na nikoho nezapomenout
a pamatovat si kdo se s kým chce fo�t a proč. To vše jsou
úkoly hodné Hercula. U nás to dvakrát do roka zvládají
naše učitelky zcela dobrovolně.
Děkuji tedy všem učitelkám za jejich schopnos�,
trpělivost a lásku k práci. Děkuji i všem rodičům, kteří
nás podporují na akcích školky. Všem vám přeji klidné,
zdravé a veselé vánoční svátky.

Barbora Dulavová, ředitelka MŠ

dva roky, protože pro školní rok 2022/2023 jsme žádali
v mimořádném termínu hned dvakrát a to o navýšení na
250 a následně na 270 žáků. Tím ovšem tlak na počet
míst neskončil a pro školní rok 2023/2024 jsme
v řádném termínu zažádali o navýšení kapacity školy na
290 žáků. To znamená, že za tři roky jsme byli nuceni
zvýšit kapacitu ZŠ z 200 na 290 žáků. Toto navyšování
klade poměrně velké nároky na personální, materiální i
prostorové vybavení. S �mto navýšením se nám také
podařilo zvýšit kapacitu školní jídelny z 300 na 350
obědů. Tento tlak nepolevuje a máme „vlastní“
předpovědi, že se se nakonec dostaneme na kapacitu
přes 300 žáků. Toto jsme schopni ale realizovat jen ve
spolupráci se Středočeským krajem, budeme-li mít
k dispozici areál „Kubrovky“. Nebude to lehká doba
a uvědomujeme si to jak my, tak i vedení Kraje. Naše
škola se nevyhnutelně stává regionálním centrem
vzdělání. Někdo může namítat, že to představuje pouze
riziko a zátěž pro obec i školu, ale já si dovolím
nesouhlasit. Je potřeba to spíše vnímat jako příležitost.
Situace nás dovedla k nutnos� vypracovat dlouhodobou
strategii rozvoje školy. Příležitos� se inicia�vně chopil
obecní architekt pan Ing. Gogolák a oslovil profesionály,
kteří by nám se strategií mohli pomoci. Najít někoho
není snadné. Běžnou praxí je si to tak nějak sepsat na
koleně sami. To ovšem přináší zkreslení celého projektu,
protože bychom do něj vstupovali s vlastními
představami a předsudky. Vždy je lepší, aby podobný
důležitý strategický dokument zpracovali „neovlivnění“
odborníci „zvenčí“ se zohledněním našich potřeb
a požadavků.
Měli jsme nakonec štěs� a jeden subjekt se na naši
výzvu ozval. Proběhla už první schůzka, které se
zúčastnili čtyři naši zastupitelé a obecní architekt.
Výsledkem je předběžný plán na vypracování strategie.
Zásadní jednání ale budou probíhat za účas� veřejnos�
a ostatních zainteresovaných subjektů. Proto bych rád
apeloval na občany, aby se těchto jednání účastnili
v maximálním možném počtu, kde mohou přednést své
názory, nápady a postřehy.
V následujících měsících budeme řešit menší projekční
práce a harmonogram přesunu 1. a 2. stupně školy
z jejich současných budov. Je to bohužel nevyhnutelný
proces, protože ve školním roce 2023/2024
předpokládáme, že naše škola bude mít dvanáct tříd
(šest na prvním a šest na druhém stupni). Jak vidíte
škola se opravdu „mění“ a já věřím, že k lepšímu.
Na závěr bych rád zmínil, že jednáme s MAS Kladensko
a Praha-západ o možnos�, jak zažádat a snad i následně
získat dotaci na další moderní odbornou učebnu. Snad
se vše povede.

Ladislav Kuchař
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Silvestr I. byl papež, kterému byl časem po jeho smr�
zasvěcen 31. prosinec. V minulos� tento svátek
vůbec nebyl spojený s žádnými oslavami ani zvyky,
protože poslední den se v každém roce v jednotlivých
zemích lišil. Až přije�m gregoriánského kalendáře
došlo k sjednocení. Příchod Nového roku jako takový
se tedy začal slavit až v 19. stole�.
Například první novoroční přání odeslal hrabě Karel
Chotek až v roce 1827.

Silvestrovské tradice
Ve dnech před Silvestrem by měly proběhnout
přípravy na následující rok. Tedy velký úklid,
převlečení povlečení, a vyprat. Dříve se Silvestru
přezdívalo Babí den. Po domech to�ž chodily
takzvané Ometačky. Tedy chudé ženy, které ometaly
plotnu, aby na ni nesedlo neštěs� a aby dobře
hořela. Dostávaly za to odměnu v podobě almužny a
jídla.
Předkové také věřili, že poslední noc v roce je
kouzelná a plní přání.

Novoroční tradice
Novoročních tradic je o něco více. Ten, kdo u sebe
má na Nový rok dost peněz, nemusí se obávat
nedostatku v roce následujícím. Dále by se v tento
den nemělo nic ze stavení vynášet, neboť by to pak
v domě celý další rok chybělo. Na Nový rok by se
rozhodně neměla pojídat drůbež, ani jiní opeřenci,

Silvestrovské tradice
Silvestr se sice slaví po celém světě, ale tradice nejsou všude stejné. Znáte naše
tradice? A dodržujete je?

například slepice, kachna a podobně, protože by
štěs� uletělo z domu. Neměli bychom jíst ani králíka,
aby nám štěs� neuteklo. Uvařit by se měla čočka,
která nám naopak přináší peníze.

To, jaký následující rok bude, se usuzovalo i z toho,
na který den v týdnu Nový rok připadl. Je-li v pondělí,
pak podle pověr nás čeká krutá zima, vlhké jaro,
povodně a boj s nemocemi. Připadá-li na úterý, věš�
ještě krutější zimu, ale úrodný rok. Nový rok ve
středu znamená příznivý nadcházející rok, ve kterém
nebude nouze o dostatek vína, nebude se však dařit
medu. Čtvrteční Nový rok věš� mírnou zimu, větrné
jaro, parné léto, pěkný podzim, hojnost ovoce
i dostatečnou úrodu obilí. Novoroční den v pátek
věš� oční nemoci, hrozbu války a vysokou úmrtnost.
Na sobotu připadající Nový rok předpovídá dle pověr
hodně ovoce, ale málo obilí. Novoroční den v neděli
znamená mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.

Tradice v jiných zemích
Například v Itálii se na Silvestra nosí červené spodní
prádlo. Přináší štěs� a úspěch. V Rumunsku po
ulicích chodí dě� s čerstvě narozenými jehňátky. Kdo
si ho pohladí, bude mít celý rok štěs�. Musí ale
dětem dát mince. V Rakousku je zvykem darovat
talisman a ve Španělsku se pojídá společně s údery
kostelních hodin dvanáct kuliček hroznů.

Zuzana Muchová

5. 11. proběhla soutěž ve vázání uzlů.

6. 11. se konalo podzimní tvoření u obecního úřadu.

6. 11. se uskutečnil zápas Středokluky B - Drahelčice.

11.11. proběhly oslavy sv. Mar�na a Středokluky rozzářil lampionový průvod.

Ohlédnu�
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Christophe Jakob

Co vás z Francie přivedlo až sem k nám?
Poprvé jsem byl v Čechách na podzim 1994, abych se
účastnil setkáni mládeže v Bartošovicích v Orlických
horách, a tam jsem se doslova zamiloval do Čech.
Rozhodl jsem se, že se začnu učit česky a budu tady žít.
V Praze jsem byl vysvěcen na kněze v roce 2000
v katedrále. Na začátku jsem byl asi rok farářem
v Tuchoměřicích po otci Adlerovi, potom jsem působil
u sv. Apollináře na Praze 2. Jinak jsem také hodně
cestoval, byl jsem dlouhodobě v Berlíně pak na
Slovensku a teď jsem se vrá�l do Tuchoměřic, kde jsem
znovu farářem asi po dvace� letech.

Už jste s�hl kromě Tuchoměřic poznat i Středokluky?
Kostel ve Středoklukách samozřejmě znám a už jsem
několikrát jezdil skrze Středokluky dál. Ale určitě mám
ještě hodně co objevit.

Co se týče kostela sv. Prokopa, jak se vám líbí? Jsou
v plánu v budoucnu nějaké renovace?
Kostel sv. Prokopa je nádherný. Je tam dobrá atmosféra.
Plánuji se zaměřit na úpravu okolí kolem kostela,
dokončit kapli sv. Kříže a část fasády. Tak uvidíme, jak se
vše podaří.

Plánujete během vašeho působení nějaké změny nebo
novinky?
V Tuchoměřicích jsme znovu zavedli rodinné bohoslužby
s promluvou pro dě� a je radost vidět kolik rodin z okolí
se účastní. Jinak za�m nemám velké plány, uvidíme co se
dá dělat.
Určitě chci pokračovat ve stejném duchu jako můj
předchůdce Alain Cleyssac, který nechal farnost
v dobrém stavu a měl hodně dobrých kontaktů.

Co děláte rád, když máte volno?
Rad čtu, podívám se na film, nebo jdu na procházku.
Také chodím rád plavat.

Jaká je vaše oblíbená kniha?
Kromě Bible, mám rád duchovní knihy nebo životopisy,
také mě hodně zajímají dějiny, rád čtu také poezii.

Blíží se Vánoce, jak to vypadá s půlnoční mší u nás ve
Středoklukách?
Na Štědrý večer bude jako obvykle půlnoční mše svatá
ve Středoklukách ve 21 hodin.
Na Hod Boží bude vánoční mše jenom v Tuchoměřicích
v 10.30 hodin.

Nebude vám během Vánoc chybět nějaké tradiční
francouzské jídlo nebo cukroví?
Bude mi chybět spíš německé, ale chtěl bych připravit
vánoční štolu, jak to dělala moje maminka. Jinak mám
také velmi rád české jídlo.

Máte už nějakou představu, jak dlouho u nás budete
působit a co máte na své práci nejraději?
Nevím dopředu, jak dlouho tady zůstanu. Můj
předchůdce tu byl jedenáct let, i já tady budu určitě
působit několik let.

rozhovor vedla Zuzana Muchová

dorazily posily a ve 14 hodin bylo vše nachystáno
k prodeji. Chvíli před zahájením prodeje jste v centru
obce mohli vidět sličné hostesky, které zvaly
kolemjdoucí k nákupu.
V nabídce jsme měli boty, oblečení, hračky, knížky,
sportovní vybavení i kuchyňské potřeby. Prodávalo se
pouze darované zboží a celý výtěžek byl věnován na
podporu péče o seniory v Domově Sue Ryder v Praze 4
- Michli.
Neprodané zboží jsme zabalili a odvezli do Prahy na
Karlovo náměs�, kde jej rozdají potřebným pracovníci
Dobrého díla Karla Boromejského.
Ráda bych �mto poděkovala sokolu za poskytnu�
prostoru, chlapům od pinpongu za nastěhování stolů,
panu Tolarovi za zapůjčení vozu na převoz neprodaného
zboží a vůbec všem, kteří nám s bazárkem pomohli.
Společné úsilí vydělalo 24 134 korun.
Děkujeme.

Za organizátory - spolek StředoLidi
a Maminky Sue Ryder Barbora Fröhde

Jsem Otec Christophe Jakob. Je mi 55 let. Narodil
jsem se ve Francii, ale oba rodiče jsou Němci. Moje
matka se narodila v Liberci. Jsem členem řeholní
Komunity Chemin Neuf, to je společenství, které
vzniklo v roce 1973 ve Francii a bylo potom uznáno
katolickou církví. Dnes existuje ve více než 35 zemích.
Komunita Chemin Neuf přijela do Čech v roce 1998,
když jsme dostali bývalou jezuitskou rezidenci
v Tuchoměřicích, kde působíme dodnes.

Pár slov o...

V tomto čísle jsme se na pár otázek zeptali našeho nového pana faráře Otce Christopha
Jakoba.

Opět po půl roce jsme 8. října zaplavili sokolovnu
hromadami všeho možného. Bazárek jsme po kovidové
pauze otevřeli široké veřejnos�.
Chystat jsme začali v pátek po obědě a s pauzou na
večeři, kterou jsme si dali v Kněževsi V Maštali, jsme
chystali bazárek až dlouho do noci. V sobotu ráno

Dobročinný bazar byl opět otevřen veřejnos�
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S koncem léta přišlo klidnější období pro naší jednotku,
a proto se již připravujeme na příchod zimního období.
Po posledních závodech v požárním sportu bylo při
strojním dnu provedeno zazimování naší techniky.
Závody pořádal náš sbor a naše týmy byly úspěšné.
I přes klidnější období se ale jednotka účastnila několika
zásahů, teore�ckých a prak�ckých školení či brigád.
První výjezd měsíce září nám byl původně hlášený jako
požár osobního vozidla na dálnici D7, před sjezdem na
naší obec, ve směru na Prahu. Naše cisterna byla na
cestě na místo do pě� minut od vyhlášení poplachu
a v ní nás bylo celkem šest. Na místě bylo zjištěno, že
došlo k technické závadě a nikoli k požáru vozidla, ale
dále v místě ještě vznikla dopravní nehoda dvou
osobních vozidel. Po spolupráci s HZS a HZSp Le�ště
Václava Havla a Policií ČR se podařilo brzy dálnici
alespoň částečně zprovoznit. Další náš zásah poslední
doby se nesl ve znamení pomoci koníkovi, který se pro
své zranění nohy nemohl sám postavit. Společně
s profesionální jednotkou z Roztok se nám za použi�
vybavení z naší cisterny podařilo koníka zvednout a po
dobu jeho nezbytného léčení bylo na místě ponecháno
potřebné vybavení pomáhající se stabilizací, aby se
situace neopakovala. Jako další výjezd, který jednotka
absolvovala bylo tak�cké cvičení při požáru výrobní haly
v obci Tuchoměřice, kde naše jednotka spolupracovala
se sousední jednotkou z Kněževse a dále pak
s jednotkou HZS Roztoky a Kladno.
A protože život hasiče není jen o výjezdech, ale také
o prak�ckém výcviku, tak se naše jednotka jedno
sobotní dopoledne účastnila napřed teore�ckého
a následně prak�ckého výcviku zaměřeném na obsluhu
naší cisterny a hašení požáru vozidla za použi�
pěnotvorných prostředků.

Stalo se u jednotky dobrovolných hasičů

Na žádost starosty obce jednotka odstranila dva stromy
v blízkos� autobusové zastávky ve Školské ulici, kde se
plánuje instalovat přístřešek. Při této akci proběhl
i průzkum propadlého kanálu na křižovatce ulice Školská
a Kladenská, který vedl ke zjištění důvodu jeho propadu
a toho proč je zde tento kanál vůbec umístěný.

Před zimou ještě plánujeme v rámci brigády zateplit
garážové vrata u naší cisterny, tak snad vše půjde, jak
máme naplánováno. V zimním období se opět budeme
věnovat výcviku, pokud to bude možné, tak navš�víme
polygon pro výcvik pohybu v zakouřeném prostředí
u kolegů z HZS Le�ště Václava Havla.
Závěrem bych všem chtěl za naší jednotku popřát klidné
proži� vánočních svátků a mnoho zdraví, štěs�
a úspěšný vstup no nového roku.

Mar�n Šeda

V neděli 13. listopadu proběhlo v místní sokolovně
podzimní posezení našich starších občanů. Sešlo se jich
několik desítek. Tříčlenná cimbálová kapela hrála známé
písně, které si s nimi většina návštěvníků s chu�
zanotovala. K příjemnému posezení přispělo i dobré
Svatomar�nské víno, sladkos� napečené středoklucký-
mi ženami a domácí chlebíčky od lokálního výrobce. Jak
již bylo na akci řečeno, jsme rádi, že se setkání po dvou
covidových letech mohlo zase uskutečnit a věříme, že
i v letech následujících si tuto obecní akci všichni pozvaní
nenechají ujít.

Tereza Bublíková

Obec uspořádala podzimní
posezení pro seniory

Vánoční tvoření
Děkujeme žákům čtvrté třídy za ukázku z procesu výroby
svícnů z keramické hmoty s vánočními mo�vy, které
budou potřeba vypálit a žáci si je poté budou ještě
zdobit glazurou.

vaše redakce



2. ročník turnaje v MÖLKKY
Druhou říjnovou neděli jsme uspořádali druhý ročník
turnaje ve finské „přesnostní“ hře Mölkky.
Za hezkého, chladného počasí se sešlo 12 týmů, které se
nejprve utkaly ve třech skupinách každý s každým a poté
ve dvou skupinách o konečné umístění. Zvládli jsme
i vloženou soutěž „Mölkk-Out“ o věcnou cenu. Hlavní
cenu, putovní pohár, si odvezl na Kladno vítězný tým
Srnky a my se těšíme, že příš� rok se s ním vrá� a pokusí
se obhájit své vítězství.

Příjemný den nám, jako již tradičně, zpříjemnil Pája
Krejsar se svou nabídkou občerstvení a Pizza Buštěhrad
s obědem. Oběma moc děkujeme. Dále chci poděkovat
fotbalistům za zapůjčení hřiště a zázemí a obci
Středokluky za dotaci na organizaci a nákup cen pro
účastníky.
Těším se na další ročník a doufám, že se počet týmů
bude postupně zvyšovat. Nebojte se přijít a hru si
vyzkoušet, není to nic složitého a náročného.

Za pořadatele – TJ SOKOL a Spolek Středolidi
Jan Fröhde

NAŠE SPOLKY
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Vánoční tvoření v Klubíku
Na podzim se Klubík zabydlel ve větší třídě, přivítal
staronové i nové členy. Pokračujeme v podzimním
tvoření, hrách, zpívání inspirovaným přírodou,
tradicemi, navazujeme na známé písně, rozšiřujeme
o nové a hlavně si to užíváme! Dě� s nadšením tančí,
cvičí a hrají na nástroje.
A protože se blíží advent, rádi bychom pozvali maminky
či ta�nky s dětmi (od 18 měsíců do 6 let) na vánoční
dílnu, která proběhne v polovině prosince, plakátek se
všemi potřebnými informacemi bude na obecní vývěsce
i na našem �, tvořit budou především dě�.
Krásný a pohodový advent.

Věra Beránková

Podzim u hasičů
Naši mladí hasiči s milovníky přírody ze Středokluk
a okolí nasbírali třináct pytlů kaštanů, tři pytle žaludů
a dokonce se podařilo posbírat po sousedech i pytel
loňských ořechů. Farmář Vítek Chvoj přidal pro zvířátka
do Krkonoš čtyři pytle zadiny. Vše jsme odvezli do
enviromentálního centra KRTEK do Vrchlabí. Funguje
zde stanice pro hendikepovaná a opuštěná zvířata.
Začátkem listopadu jsme jeli bojovat do Sloupu na závod
požární všestrannos�. Moc jsme se nevytáhli, mladší
skončili na osmém místě a starší se po chybách propadli
na místo šestnácté.
Další významnou akcí byla soutěž ve vázání uzlů, kterou
jsme spolu s okresním sdružením hasičů Praha-západ
uspořádali. Vše se odehrálo v sobotu 5. listopadu
v sokolovně místního sokola. Doma se nám zadařilo
trošičku lépe. Mája Bublíková si vyuzlovala báječné
1. místo.
Mezi�m si vedoucí mladých hasičů povinně prošli
cyklickým školením v Zahořanech o změnách pravidel
v soutěžním řádu hry Plamen a Sportovních týmů
v požárním sportu mládeže. I my jsme prošli bez
problémů.

Jiří Černý

Co nás čeká během adventu
Spolek Středokluky - oživení jinak od posledního vydání
Střely v září uspořádal výlet do Mostu a okolí. Není to
sice typické výletní místo, ale určitě nabídlo spoustu
zajímavos� – například kostel Nanebevze� Panny Marie,
který se před 47 lety posunul po kolejích o 841 metrů
dále, uměle vytvořené rekreační jezero Most, hrad
Hněvín s rozhlednou a v neposlední řadě televizním
seriálem proslavenou hospodu Severka.
Další akcí byla oslava příchodu sv. Mar�na v sobotu
12. listopadu s lampionovým průvodem obcí,
ochutnávkou svatomar�nského vína a dobrot.
A s velkou péčí již připravujeme adventní událos�.
V sobotu 26. listopadu večer uspořádáme setkání na
Ovčíně s koledami, dobrůtkami a svařeným vínem.
V neděli 27. listopadu večer pak vyrazí vyzdobené
adventní au�čko na projížďku po Středoklukách a okolí.
A stejně tak i o dalších adventních nedělích před
Štědrým dnem.

Petra Pištěková

Mikuláš v kostele svatého
Prokopa ve Středoklukách
Kdy: 5. 12. v 18.00
Svatý Mikuláš se svými andělskými pomocníky se těší na
dě� a jejich rodiče!

Přineste s sebou rolničku nebo zvoneček a zřetelně
označené balíčky (jméno, příjmení dítěte).

Můžete obdarovat i Mikuláše obrázkem či příspěvkem
do kostelní pokladničky.

Společné štědrovečerní
zpívání koled
Kdy: 24. 12. v 16.00 v kostele sv. Prokopa
Srdečně vás zveme na setkání a společné zpívání koled.
Nejedná se o koncert.

Tříkrálová sbírka
Kdy: v neděli 8. 1. 2023 od 10.00 do 13.00 hod.
I tentokrát proběhne tradiční „tříkrálovka“.
Uvítáme spolupracující koledníky a dospělý doprovod.

Akce jsou pořádány Spolkem StředoLidi.
Zuzana Lejsalová

Vyhlášení dotací spolkům
Zastupitelstvo na svém posledním jednání schválilo
aktualizovaná Pravidla udělování dotací obce
Středokluky na podporu kulturního, sportovního
a spolkového využi� volného času v letech 2023 až
2026.
Také schválilo Zimní dotační program 2023 ve výši 250
�síc, o které budou moci zájemci žádat po jeho
vyhlášení v nejbližší době. Informace budou na webu
obce nebo na obecním úřadě.

Jaroslav Paznocht

Pořadí:
1. Srnky
2. Ploukačky
3. Fousky a ocásky
4. Kotlářka
5. Zobáci
6. Halušky

7. Špalci
8. Fenclovi
9. Ferda
10. Zastupitelé
11. Makandy
12. Modrásek



23. 11. Rozsvícení vánočního stromu
17.00 před OÚ Středokluky
zazpívají dě� z MŠ

Pohádky do kapsy
divadlo nejen pro dě�
17.30 sokolovna Středokluky
vstup zdarma

25. 11. Adventní tvoření pro přihlášené
16.00 - 18.30 ZŠ Středokluky Kubrovka

26. 11. Tradiční předadventní trh
8.00 - 12.00 před OÚ Středokluky

Adventní setkání
17.00 kostel sv. Prokopa,
poté Na Ovčíně

27. 11. Tvoření adventních věnců
14.00 OÚ Středokluky

2. 12. Flašinety v kostele
17.00 kostel sv. Prokopa
vstupné dobrovolné

3. 12. Koncert Marika singers
18.00 sokolovna Středokluky

5. 12. Mikuláš v kostele
18.00 kostel sv. Prokopa

12. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ Buštěhrad
18.00 kostel sv. Prokopa

17. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise
9.00 sokolovna Středokluky

22. 12. Tradiční zpívání ZŠ Středokluky
10.00 sokolovna Středokluky

Prodej vánočních kaprů
před prodejnou rybářských potřeb

23. 12. Rozdávání betlémského světla
15.00 před OÚ Středokluky

Prodej vánočních kaprů
před prodejnou rybářských potřeb

24. 12. Společné štědrovečerní zpívání koled
16.00 kostel sv. Prokopa

Půlnoční mše
21.00 kostel sv. Prokopa

25. 12. Tradiční zábava
Pod Vánočním stromem
20.00 sokolovna Středokluky

8. 1. Tříkrálová sbírka
10.00 - 13.00 obec Středokluky


