
1/2023

Projekty pro rok 2023

Kubrova škola
bude patřit obci

Pozvánka
na Masopustní průvod

Rozhovor se zastupiteli
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ZPRÁVY Z OBCESLOVO ŠÉFREDAKTORKY

Kalendář akcí

So 4. 2.

St 1. 3.

Čt 9. 3.

So 11. 3.

Pá - Ne
24. - 26. 3.

Masopustní průvod
13.00 před kostelem sv. Prokopa

Veřejné projednání architektonické
studie Centra obce Středokluky
18.00 OÚ

Den otevřených dveří ZŠ Středokluky
7.15 - 11.25

Dětský karneval
15.00 sokolovna

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

Vážení sousedé,

na úvod mi dovolte, abych vám se zpožděním popřál vše
nejlepší do nového roku. Snad bude lepší než ty
předchozí. Na začátek budu trochu bilancovat. Minulý
rok byl pro nás velmi náročný. Nedařilo se nám příliš při
získávání dotací. Některé projekty se zpozdily nebo
přelily do letošního roku. Díky zdražení energií, válce na
Ukrajině, doznívajícímu Covidu a dalším problémům
nebylo dost času na důležité projekty. Na druhou stranu
se po více než 10 letech povedlo dokončit územní plán.
Byl to i volební rok. Zastupitelstvo se ze 2/3 proměnilo.
Spolupráce se rozjíždí a věřím, že bude plodná.
Rok 2023 nebude o moc lehčím rokem. Energie jsou
stále drahé, válka pokračuje a dotačních možnos�
mnoho nebude.
Tento rok bude mít dvě hlavní témata. Základní školu
a odpady. Věříme, že jsme velice blízko získání areálu
Kubrovy školy. Ale než bude naše, už musíme
rekonstruovat, upravovat a hlavně stěhovat. V září
zhodno�me, zda se vše povedlo. Systém odpadů se
stává každý rok neudržitelným. Bohužel náklady nadále
porostou. Vše komplikuje nejen zákaz skládkování, stále
se navyšující nároky na třídění a stále se zpřísňující
legisla�va. Obec pla� sta�síce korun ročně navíc, i když
by nemusela.
Znovu rozjíždíme projekce a není jich málo. Musíme být
připraveni nejen na dotační příležitos�. Nový rozpočet
vypadá op�mis�cky. Bohužel nás určitě překvapí
nečekané výdaje, některé inves�ce budou nejspíše
vyšší. Rozsah prací v Nové budově ZŠ nenápadně
bobtná. Zásahy na vodovodu a kanalizaci budou možná
ještě dražší, proto možná budou odsunuty.
Pozi�vně hodno�m ak�vitu zastupitelů, kteří se
zapojují, poznávají problémy obce a někteří se už
intenzivně zapojují do práce.
Tento rok jsme to rozjeli ve velkém. Bude toho hodně.
Výsledky letošní práce uvidíte nejspíše až v příš�ch
letech.
Začátek roku máme spojený s platbami za poplatky. Je to

náročné období, kdy k běžné činnos� přibude příprava
známek a přijímání plateb. Letos se to ještě umocnilo
prezidentskými volbami. Co mám ale na tomto období
nejraději, je setkávání. Na úřad přicházejí sousedé, které
třeba za celý rok nepotkám a zpravidla je rád vidím.
Každé takové setkání mě velice těší a letos přibyla
i nějaká, když jsem se pohyboval kolem volební
místnos�.
Jedna z mých vánočních rados� je vánoční osvětlení.
Letos jsme několik vloček přidali a několik jsme nes�hli
zavěsit (nebyly dokončeny chodníky). Ale největší
novinkou byl rámeček. Jak se vám líbil?
Jaro bývá v kulturních akcích opatrnější, ale už se chystá
masopust, dětský karneval, sokolský ples, obec chystá
překvapení, které snad vyjde na dětský den, loučení
s prázdninami a mnoho dalších akcí.
Snad se na všech uvidíme.

Jaroslav Paznocht, starosta

Milí čtenáři,

v tomto čísle najdete krátký rozhovor se všemi našimi
zastupiteli. Jsem ráda, že nám všichni bez problému
zaslali své odpovědi, to se nám u předchozích dvou
zastupitelstvech nestalo. Přeji všem úspěšné volební
období.
Další dobrou zprávou je, že Česká republika už zná svého
nového prezidenta. Stejně jako v celé zemi, tak i u nás
v obci zvítězil v prvním i druhém kole generál ve
výslužbě Petr Pavel. Pokud vás zajímá volební účast
v obci, přečtěte si článek na straně 11.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nám zaslali
fotku se středokluckým vánočním rámečkem.
Bylo vás překvapivě hodně, fotky jsme uveřejnili v tomto
čísle, pokud tam tu svoji najdete, stavte se na obecním
úradě v úředních hodinách a vyzvedněte si sladkou
odměnu.
Krásný zimní čas.

Zuzana Muchová, šéfredaktorka

Vodné a stočné

Co můžeme udělat, abychom snížili cenu vodného
a stočného? Samozřejmě snižovat náklady. Čerpáme
poměrně velké množství vody, za kterou nikdo nepla�
a někde se ztrácí. Bohužel nemáme žádné průběžné
měřiče, které by toto mohli sledovat. Proto dojde
k osazení vodoměru s dálkovým odečtem na začátek
vodovodu pro kontrolu odběru. Připravujeme projekt
předávacího místa mezi Středokluky a Běloky, jako další
kontrolní bod. Dále prověřujeme, zda by nebylo možné
získat prostředky na osázení čis�rny solárními panely
pro snížení nákladů na provoz čerpadel.
Cena s DPH 2022 – vodné 67 Kč/m³, stočné 44 Kč/m³,
celkem 111 Kč.
Cena s DPH 2023 – vodné 85,31 Kč/m³, stočné 79,87
Kč/m³, celkem 165 Kč.

Jaroslav Paznocht

Poplatky za odpad a psy
Dle Obecně závazné vyhlášky obce je splatnost poplatků
za svoz odpadu a za psy vždy do konce ledna.
Výše poplatků se opro� loňsku nezměnila. Veškeré
informace naleznete na www.stredokluky.cz/poplatky
Poplatky za komunální odpad, bioodpad a psy můžete
pla�t:
a) v obecním e-shopu zde: h�ps://1url.cz/NK0G2
b) Hotově na obecním úřadě
Děkujeme všem, kdo zapla�li a ostatní upozorňujeme,
že popelnice bez známky nebude nejpozději v březnu
vyvezena. Bioodpad se začne svážet 6. dubna 2023.

Jaroslav Paznocht

Jistě jste se dozvěděli výši ceny vodného a stočného
k 1. lednu 2023. Ceny se výrazně zvýšily, proto jsme
připravili krátký shrnující text.
V létě loňského roku došlo ke kolaudaci čis�rny
odpadních vod, která slouží pro Středokluky (mimo
osady) a Běloky. Celková cena akce se přiblížila
43 milionům korun. Na její realizaci jsme získali dotaci ve
výši 24 milionů korun z OPŽP a další 2,4 mil. Kč od
Středočeského kraje.
Tyto dotace jsou podmíněné vyhlášením
transparentního otevřeného koncesního řízení na
provozovatele. Podmínky řízení kontroluje hned několik
nadřízených úřadů, výběr je prováděn pomocí
elektronického systému a může se přihlásit každý, kdo
splní podmínky. Celé řízení prováděla profesionální
firma. Zástupci této firmy provedli také aktualizaci
veškeré zastaralé a nepřesné dokumentace, kterou obec
měla k likvidaci odpadních vod.
Do koncesního řízení se přihlásily dvě firmy, Petr Kožený,
s.ro. (původní provozovatel) a 1. Vodohospodářská
společnost, s.r.o., která nabídla nejnižší cenu, i když
o málo. Proto došlo k 1. lednu 2022 k výměně
provozovatele. Nový provozovatel narazil na
nesrovnalos� v dokumentacích a značně nepřesné
údaje a smlouvy v rozporu s legisla�vou. Proto celý rok
sledoval údaje a uzavíral nové smlouvy. Je také nutné
říci, že z nové smlouvy vychází větší částky na obnovu
majetku obce, který provozovatel využívá. V ideálním
případě bychom měli z těchto plateb našetřit na obnovu
sí�.
Kalkulace ceny vodného a stočného je dáno příslušnou
legisla�vou a pod kontrolou ministerstva financí.
Vychází z pevně daných částek a reálných nákladů
založených na cenách předchozího roku.
Bohužel došlo v loňském roce k výraznému nárůstu cen
energií, který se projevil nejen v ceně vody, kterou
nakupujeme od Středočeských vodáren, ale
i v provozních nákladech čis�rny. Proto došlo
k výraznému nárůstu cen.
Obec projednávala možnos�, jak vodné a stočné snížit.
Jedinou cestou by bylo dotování této částky
z prostředků obce. Avšak to by problém nevyřešilo a dřív
nebo později by se vše stalo neudržitelným. I proto jsme
nezvýšili poplatky za odpady.
Obec proto nakonec respektovala reálné částky, které
jsou stanovené výpočtem. Výpočet je zveřejněn na
webových stránkách obce. Uvědomujeme si, že je to
opravdu vysoká hodnota patřící v ČR k těm vyšším. Je
daná systémem, jaký je tu využíván i energe�ckou krizí.
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Velký průlom, obec je blízko získání areálu Kubrovy školy

Konečně se nám podařilo rozjet proces získání areálu
bývalé střední školy. V roce výročí 100 let od založí této
vzdělávací ins�tuce pro místní sedlácké syny
pojmenované po kněževeském rodákovi Stanislavu
Kubrovi. Její konec nastal s koncem školního roku v roce
2021.
Od té doby obec provozuje v pronájmu školní kuchyni
s jídelnou, v budově internátu bydlí uprchlíci
a v ocelokolně v areálu školy působí autoškola. Na jaře
2022 díky ruské agresi přibyla v Nové budově (č. p. 187,
ve výpůjčce) třída pro uprchlické dě� pod vedením
obce.
V září 2022 do budovy nastoupili žáci prvního stupně
základní školy. Nově do budovy dílen nastupuje charita
Hvězda pomáhající pěstounům.
Celou dobu se snažíme vyjednat co nejlepší podmínky
získání areálu pro naši obec, základní školu a naše
občany. Bohužel to vše velmi dlouho trvá. Proto jsem
rád, že jsme konečně dosáhli průlomu a věříme, že se
podaří získat budovy do majetku již do konce prvního
polole� 2023. Nebude se jednat o celý areál, ale o asi ¾.
Budovy ředitelství a dílen u ulice V Chaloupkách si
ponechá kraj pro svůj běžný provoz.
Obec ale získá objekt jídelny vedle staré budovy ZŠ,
objekt před sokolovnou ve Školské a novou budovu
u Starého vrchu společně s přilehlými pozemky až po
fotbalové hřiště.
Starosta s místostarostou se zúčastnili dne 6. ledna
jednání Majetkové komise Středočeského kraje, kde se

za přítomnos� radního pana Lesáka dohodlo, že
budeme postupovat stejným způsobem, jako proběhl
odkup budov zrušené školy v Českém Brodě. Proto
věříme, že proces bude o to rychlejší. Znamená to nákup
areálu a budov za odhadní cenu, která bude v nižších
desítkách milionů korun.
Snažili jsme se, aby kraj dal areál zadarmo, ale to
bohužel není možné. Každý jsme jiná organizace
a v dnešní době to už není průchozí. Přesto je důležité,
že cena bude splácena bezúročně na nejméně 10 let.
Částka může být snížena o cenu pozemků, které kraji
obec prodá na stavbu přeložky komunikace II/240.
Souhlas s celým procesem bude muset dát
Zastupitelstvo obce Středokluky, Majetková komise
Středočeského kraje, Rada Středočeského kraje,
Zastupitelstvo Středočeského kraje. Pokud vše půjde
dobře, kupní smlouva by mohla být uzavřena v červnu
tohoto roku.
Věříme, že proces půjde takto rychle. Je nutné vyřešit
některé problema�cké situace v areálu. Celý areál
a všechny budovy v něm jsou napájené elektřinou
z rozvaděče za statkem č. p. 1, proto bude nutné oddělit
přípojky krajského a obecního majetku. Kotelna
v budově s kuchyní vytápí také ředitelství a dílny, to
bude také odděleno.
Děkujeme Středočeskému kraji za jeho vstřícné jednání
a věříme, že areál bude nadále sloužit občanům naší
obce.

Jaroslav Paznocht

Nové koše přibývají do ulic
Projekt Bezpečná chůze Kněževes – Běloky se chýlí
k dokončení. Tedy na našem katastru. Součás� projektu
byly chodníky začínající v Kněževsi vedoucí přes Nové
Středokluky kolem zdi Porru a pak ve Středoklukách od
stezky pro chodce a cyklisty po Kladenskou ulici,
následně od Lidické ulice do lokality Nad Běloky. Obec
Běloky nyní řeší pokračování dále do jejich obce.
Ačkoli jsou chodníky hotové, ještě jsou věci k dodělání.
Zastávkový přístřešek chybí na zastávce Nad Běloky
směrem do Prahy, v přístřešcích chybí elektronické
panely. Oboje, a ještě dva přístřešky do zastávek U Školy
budou instalovány v první polovině března. Přibude také
ještě jedna lavička do dlouhého přístřešku ve směru do
Kladna. Do nástěnek jsme vložili sadu plakátů
a informací.
Dva staré dřevěné přístřešky umís�me k zastávce na
Černovičkách. Jeden tam už je. Zmizí i poslední
přístřešek u zastávky Nad Běloky, který se bohužel stal
spíše místním WC.
Podél nového chodníku na Lidické ulici se chystá nové
osázení nejen travním semenem, ale také keři a část
bude realizována jako první „kvetoucí louka“ na
obecních pozemcích.
Samozřejmě upravíme také okolí zastávek U Školy. Stav,
který tam vznikne bude dočasný. Věříme, že příš� rok
začneme s přestavbou této důležité návsi. Proto také na
jaro plánujeme uzavření „Malé Školské“ (po opravě
kanálového poklopu v hlavní čás� ulice – v březnu),
větve komunikace kolem nového přístřešku, nejspíše
nádobami na kvě�ny v obecním stylu a v péči dě� ze
základní školy.
Naskladnili jsme také další mobiliář. Pracovní četa
umís�la první čtyři koše na Lidickou ulici. Celkem jich
přišlo šest s držáky na psí sáčky a osm bez. Nové koše
jsou bytelné, přišroubované k zemi, dobře se vysypávají
a mají také speciální popelník, který by měl bránit

požárům. Samozřejmos� je, že do košů neprší a vítr
nevyfoukne lehce odpadky jako v původních koších
u zastávek.
Postupně budou osazeny ke všem novým zastávkovým
přístřeškům a na důležitá místa v centru obce, kde
nahradí zelené plastové koše.
Vzhledem k nejednoznačným preferencím
středokluckých pejskařů jsme koupili také tři držáky na
papírové sáčky na psí exkrementy, které koše doplní.
Nových laviček máme celkem čtrnáct, zakoupili jsme tři
různé typy, které budeme postupně umisťovat do
veřejného prostoru. Jejich přesné umístění za�m není
rozhodnuto. Některé plánujeme k autobusovým
zastávkám. Lavičky jsou velice pohodlné.

Samozřejmě si uvědomujeme riziko, že na lavičkách
budou sedět lidé, kteří umí být hluční a umí dělat v okolí
nepořádek. Myslíme si ale, že se občas potřebuje
posadit každý z nás, ať už senioři, rodiče s dětmi nebo
dva lidé při rozhovoru. Napište nám, kde chybí.
Dále bylo zakoupeno šest stojanů na kola. Jeden bychom
chtěli umís�t k obecnímu úřadu, jeden k zastávce
U Školy a nejméně dva nebo tři k základní škole,
poslední nejspíše na fotbalové hřiště.
Všechny kusy mobiliáře jsou barevně sladěné
s autobusovými přístřešky, lampami veřejného
osvětlení, označníky na zastávkách a do stejné barvy
chystáme nové veřejné nástěnky. Na mobiliáři je vždy
buď logo obce nebo nápis.
První dodávku mobiliáře bereme jako zkušební. Pokud
se osvědčí, budeme průběžně nakupovat další
a umísťovat ho do dalších čás� obce.
Věříme, že se mobiliář uchy� a stane se jedním ze
symbolů naší obce.

Jaroslav Paznocht



ZPRÁVY Z OBCE ZPRÁVY Z OBCE

6 7

Pro rok 2023
Územní studie – Zákolanský potok/ Rekreace
Územní studie dle podmínek územního plánu na plochu
údolí Zákolanského potoka od Bělok po dálnici včetně
sportovního areálu koupaliště.
Zadání do konce ledna, výběr realizace do konce února,
realizace do září. Na jejím základě se budou chystat
drobné či větší opatření v okolí potoka a případná
rekonstrukce sportovního areálu koupaliště.

Centra obce Středokluky
1. března proběhne veřejné projednání. Výsledky budou
v první polovině roku 2023. Následně začne projekce
okolí kostela a křižovatky Kladenská a Školská (k realizaci
na 2024).

Územní studie Devaterky
Druhá územní studie. Zadání březen 2023. Dokončení
podzim 2023. Jednání s investory proběhne co nejdříve
(začátek února). Území navazující na ulici Slunečnou,
Měsíční, Jarní a Kladenskou.
Tato studie má za cíl stanovit uspořádání budoucí
výstavby, její dopravní řešení, technické sítě, veřejná
prostranství apod.

Studie – Generel
Strategie místních komunikací
Základní dokument určující význam komunikací, jejich
charakter, typ provozu apod. Podklad pro změny
dopravního značení a zadání projektů.
Nyní se projednává zadání. Realizace proběhne v první
polovině roku 2023. Některá řešení z toho budou
otestována v provozu. Následovat budou rekonstrukce
místních komunikací.

Strategie vzdělání
Základní dokument pro rozvoj základní školy. Nyní se
projednává zadání. Realizace proběhne v první polovině
roku 2023.
Stanoví zadání pro další rekonstrukce, dostavby
a případnou přípravu výuky.

Pasport budov
Sjednocení stavební dokumentace všech obecních
budov jako podklad pro další projekce.

Generel vodovodu a kanalizace
Dokument shrnující stav a kapacity vodovodu
a kanalizace, včetně plánů na jejich budoucí rozvoj
a rekonstrukce.

Další projekty pro toto volební období
Předprostor mateřské školy
V souvislos� s řešením vlhkos� budovy MŠ bude
naplánována úprava jejího okolí i čás� Starého vrchu.

Ulice Pod Sedličkami
Projekt stále nedokončen pro odpor některých místních.
Výše zmíněný Generel místních komunikací poslouží
jako další podklad.

Projekt zastávek u benzínky (odb. Černovičky)
Pokračování v projednávání s příslušnými orgány.

Studie voda/kanalizace Černovičky
Zde je nutná spolupráce obce Tuchoměřice. Za�m je vše
velice nákladné.

Digitalizovaný aktuální povodňový plán
Příprava na základě ÚS Rekreace. S ním nejspíše vznikne
studie zpětné klapky směrem k zahradě růží a případné
úpravy u rybníka.

Krajinná studie Černovičky
Je nutné vyřešit pozemky a najít nejlepší charakter
území – upřesnění řešení okolí rybníčku, pramenišť
apod. Ideálně už zadání pro projekt odbahnění
a rekonstrukce rybníčku.

Studie „Bytovky“ horní/dolní
Obec požádá o pozemky státu a bude vyjednávat
o dalších – zeleň, parkování, oddech v široké ploše mezi
dvěma soubory bytových domů.

Cyklostezka Nové Středokluky-Dobrovíz
Nejvíce chybějící dopravní osa ve Středoklukách. 1,3 km
z Nových Středokluk do Dobrovíze. První krok bude
získání pozemků.

Veřejná prostranství Nové Středokluky
Obec dlouhodobě plánuje rekonstrukci veřejných
prostranství v Nových Středoklukách. Je zde nutné
vyřešit příjezdovou komunikaci k 10 domům, cca 18
stavebním pozemkům, obci se nedaří získat některé
z pozemků. Nerealis�cké požadavky jejich majitelů
vyús�li v trestní oznámení na starostu. Obec komunikaci
neopraví, dokud pozemky nebudou vyřešeny. Pokud
obec pozemky nezíská, komunikace povede mimo
soukromé pozemky. Bude to znamenat konec vší zeleně,
mobiliáře, dětského hřiště apod. Toto je jediné veřejné
prostranství ve vlastnictví obce v této osadě.

Inves�ční akce 2023
Úpravy v ZŠ
Od září 2023 bude 1. stupeň ve Staré budově č. p. 82,
2. stupeň v Nové budově č. p. 187. V půlce srpna bude
vše hotové.
Hledá se architekt, který pomůže dát oběma školským
budovám tvář a pomůže s vybavením kanceláří
a učeben.
Stará budova:

• Bude opraven sklep a vybudovány nové šatny.
• Do učeben bude zakoupen nový nábytek.

Nová budova:
• Probíhá projekce nového invalidního WC.
• Probíhá hledání návrhu řešení opravy učeben

v přízemí (vlhkost).
• Probíhá jednání s realizační firmou na tyto úpravy.
• Probíhá jednání o přesunu odborných i dalších

učeben.
• Bude nutné zakoupit nový nábytek do některých

tříd a kabinetů.
• Až 5 učeben bude mít novou elektroinstalaci,

podlahy, akus�cké stropy, rozvody internetu,
sanitu apod.

Elektronické panely do zastávkových přístřešků
(6ks) – Elektronické panely budou ukazovat odjezdy
autobusu.

Výměna kanálových poklopů
V obci bude vyměněno cca 100 kanálových poklopů.

Úpravy ČOV
Je možné, že dojde k dalším úpravám (česla, čerpací
stanice).

Měřící body na vodovodu
Mezi Středoklukami a Bělokami neexistuje předávací
místo na vodovodu, stejně jako stálý dohled na hlavním
přítoku. Proto není možné sledovat úniky.

Přečerpávací stanice kanalizace
U potoka pro ulici Pod Sedličkami. Je ve velmi špatném
stavu a bude nutné ji opravit v co nejkratší době.

Úpravy na rybníce
Stále neprovedené dílčí úpravy na vtoku do rybníka.
Bude vycházet z ÚS Rekreace.

Opravy v č. p. 68
Plánujeme dle možnos� opravit byt v č. p. 68 či
stoupačky.

Dotace
V letošním roce očekáváme dotace, které jsou již blízko
proplacení:
1) Interak�vní tabule do ZŠ

SZIF – 1 ks – zaplaceno, ale stále neproplaceno.
2) ČOV – Středočeský kraj – k proplacení na jaře.
Dotace, které jsme blízko získání:
1) Interak�vní tabule do ZŠ

SZIF – 2 ks – zaplaceno, ale stále neschváleno.
2) Hasičský přívěs - Středočeský kraj a MVČR – jsme

vysoko v pořadníku.
Plánujeme žádat o další dotace, např.:
1) Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně

MMR – Realizace pouze s dotací a úvěrem.
2) Učebny virtuální reality ZŠ

Vyhlášení programu během roku.

Rozpočet 2023
Obec Středokluky hospodaří dlouhodobě spíše opatrně.
Přesto si nese z loňského roku úvěr ve výši 4,6 mil. Kč.
Jeho splácení bude probíhat až do konce roku 2024.
I po odečtení úvěru jsme na začátku roku 2023 měli
rezervu ve výši 5,1 mil. Kč. Rozpočet na letošní rok
v příjmech i výdajích lehce přesáhne 28 mil. Kč. Schodek
bude ve výši 264 �s. Kč. Tedy máme v rezervě ještě
téměř 5 mil. Kč, které bohužel možná budou potřeba na
některé inves�ční akce anebo první splátku Kubrovky.
Kromě dotačních příjmů, které s nákupem hasičského
vozíku zmizí, ještě chceme žádat o dotaci na ulici Na
Ovčíně. Avšak ani se štědrou dotací (za�m nevíme, jak
bude vysoká) na tento projekt nebudeme mít dost
prostředků a budeme si muset vzít úvěr.

Jaroslav Paznocht

Plánované projekty v obci

Velké inves�ce 2023 Částka v Kč
Elektronické panely - zastávky 6ks 900 000
Kanálové poklopy 2 500 000
Měřící body na vodovodu 400 000
Úpravy ČOV 500 000
Přečerpávací stanice kanalizace 400 000
Úpravy na rybníce 300 000
Přestěhovanání a úpravy Nové b. ZŠ 2 000 000
Šatny ZŠ 1 200 000
Opravy bytů - stoupačky 800 000
Jisté dotace
ČOV 1 196 000
SZIF - interak�vní tabule 250 000
Inves�ce a dotace
Hasičský přívěs 750 000
SZIF - interak�vní tabule 500 000
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Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Na podzim jsem začal svůj devátý rok v roli zastupitele,
ale ač „mazák“, stále mám z této funkce respekt.
Nejenom proto, že celou dobu stojím jednou nohou
v kriminále, stále cí�m tu obrovskou odpovědnost vůči
Středoklukám, svým sousedům, mému domovu a (stále
potenciálním) dětem. Děkuji všem, kteří mě podporují,
těším se na všechny pracovní výzvy, které toto období
přinese.
Za�m mě nepřekvapilo asi nic. Jen, že místo
pohodového volebního období jsme začali pěkně zostra.
A jsem rád, že noví zastupitelé jsou ak�vní a snaží se.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
Mojí doménou je snažit se ukočírovat všechny projekty,
akce, plány a zajis�t, aby obec nezbankrotovala. Máme
tři priority: vzdělání a volný čas, komunikace a veřejná
prostranství, zeleň a krajina. K tomu ještě přibude
neviditelná práce uvnitř fungování obecního úřadu jako
je digitalizace, zabezpečení sí� a neustálý úklid
a organizace informací digitálních i na papíře.
Viditelnější budou další inovace provozu obce včetně

nutné změny odpadového systému, rekonstrukce webu
a zlepšení komunikace. Srdečním projektem jsou
„Centra obce Středokluky“. Už se opravdu těším až
středoklucké návsi dostanou nový kabát. Mezi�m ale
s�hneme jistě i dost dalších menších změn kolem nás.

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální poli�ky?
Před těmi skoro deví� lety jsem se dostal do
zastupitelstva tak trochu náhodou. Byl jsem osloven,
abych se zapojil do přípravy kandidátní lis�ny do voleb.
Rád bych zde poděkovat všem, kdo byli s námi na tom
začátku, díky nim se ve Středoklukách událo mnoho
dobrého a já měl možnost poznat spoustu skvělých
ak�vních lidí.
Do komunální poli�ky jsem se asi ale nedostal náhodou.
Moji předkové celkem intenzivně sloužili naší obci ať na
obecním úřadě, (praděda byl starostou, babička
tajemnice) nebo v různých obecních organizacích. Takže
si myslím, že službu obci mám v krvi. Možná i proto jsem
před lety studoval na vysoké škole regionální rozvoj.

Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Vzhledem k tomu, že jsem jeden z té menšiny, která už

funkci zastupitele zastávala, tak mě z toho běžného dění
nic nepřekvapilo. První měsíce se noví zastupitelé musí
„rozkoukat“, a poté začnou naplno realizovat plány, se
kterými šli do voleb. To už asi máme za sebou. Snad jen
lze říci, že mě mile překvapilo, jak jsou někteří
zastupitelé ak�vní a zapojili se do práce. Snad to tempo
vydrží po celé 4 roky. Jinak já osobně se cí�m velmi
pozi�vně nabitý důvěrou, kterou naše uskupení získalo.
Beru to jako vzkaz, že jsme minimálně poslední volební
období odvedli práci, kterou občané hodno� pozi�vně,
a máme v ní pokračovat. Jak jsem psal výše, tak i u sebe
doufám, že mi síly a nápady vydrží po celé volební
období. Nezdá se to, ale vždy jsem měl pocit, že síly
pomalu ubývají, ale nejlépe se dobíjí �m, že se něco
povede a člověk z toho má radost. Možná mě ještě
překvapilo, že atmosféra při setkáních s opozicí není
vyostřená, jak by se podle předvolebního napě� mohlo
zdát. Též mě překvapilo, když mě opozice navrhla na
ustavujícím zasedání zastupitelstva na funkci starosty. To
jsem opravdu nečekal.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
V podstatě chci pokračovat v tom, co jsem začal před
čtyřmi roky, kdy jsem se hlavně věnoval školství a to
konkrétně naší základní škole. Jeden z hlavních úkolů,
který vidím ne jen před sebou, je získat pro obec
Středokluky areál po bývalé SOŠ a SOU Stanislava Kubra,
což bude vyžadovat jednání se Středočeským krajem
a následné hledání op�málního využi� této plochy. To vše
bude pomalu krystalizovat v Strategii vzdělávání v naší
obci. Tento rychlý rozvoj přináší před nás i intenzivní
jednání s okolními obcemi. Určitě bych byl rád, kdyby se
podařilo získat dotaci na další odbornou učebnu, kterou
máme tzv. v šuplíku. Nejvíce se tedy asi věnuji školství.
Nesmíme ale také zapomenout na seniory a jejich
problémy. Další bod, na kterém ještě budeme hodně
pracovat, jsou územní studie vymezené v územním
plánu obce. Leží před námi i některé "op�malizace"
v souvislos� s provozem ČOV, jako vyřešení poklopů
u kanalizace dešťové vody apod. Je toho tedy dost.
Účastním se většiny významných jednání na obci, pokud
mi to pracovní možnos� v zaměstnání dovolí.
A vzělávám se i v oblastech, které jsou pro zastupitele
potřebné, což jsem dělal i v minulém volebním období.
Nemám ve zvyku něco dělat polovičatě.

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální poli�ky?
To rozhodnu� padlo už před více než osmi lety, kdy jsem
byl na kandidátce uskupení Středokluky pro všechny.
Uskupení se tehdy dalo dohromady, aby v obci něco
změnilo. Chcete-li něco změnit, protože se vám
současný stav nelíbí, tak je nejlepší stát se nositelem té

změny sám. Není dobré čekat, že to někdo udělá za vás...
Ale tehdy jsem se do zastupitelstva nedostal. Jenže pak
dva členové ze zastupitelstva odstupili, a já jako
náhradník z kandidátky jsem se nakonec do
zastupitelstva dostal. A už v něm zůstal. Po panu
starostovi jsem v současné sestavě zastupitelem
s nejdelší dobou souvislého působení. Je to vlastně
paradoxní. Jde tedy spíše o otázku, proč jsem se rozhodl
pokračovat. Odpověď je prostá. Změny byly
nastartovány, ale ne dokončeny a od rozdělané práce se
neodchází. Výsledek voleb ukázal, že občané změny
podporují. Ale na druhou stranu to, že jsme měli letos ve
volbách pro�kandidáty, signalizuje, že je ve
Středoklukách i část občanů, kteří s námi spokojeni
nejsou. Pokračovat jsem se tedy rozhodl, abych uchoval
pozi�vní změny v obci a mohl pomoci s dokončením
toho, co jsme začali a nedokončili. Měl jsem trochu
obavu, že by prudké otočení obecním kormidlem nebylo
ku prospěchu obyvatel obce. Na druhou stranu je pro
mě výzvou přemýšlet i nad jinými konstruk�vními
návrhy a názory, kterými může opozice přispět. Věřím,
že společně můžeme a děláme hodně dobrých věcí
v obci a že jsme schopni podpořit dobré nápady
i z opoziční strany.

Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Cí�m se již o dost líp než na začátku. První týdny byly
takové poznávací a ač se někomu může zdát, že jsme
malá obec, která těch problémů tolik nemá, tak opak je
pravdou. Souběžně se řeší hned několik dos� zásadních
věcí pro dobrou budoucnost naší obce a to je velký
závazek a já k tomu tak přistupuji. Díky svému působení
ve vedení jednotky našich dobrovolných hasičů jsem již
dříve úzce spolupracoval s panem starostou, na kterého
jsem vznášel různé požadavky, a proto jsem byl často
alespoň z čás� zasvěcen do aktuálního dění a nyní se
z toho snažím čerpat, abych byl co nejvíce nápomocný.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
Jako velkou výzvu a pro mě docela zásadní téma beru
bezpečnost na našich komunikacích. Toto je obrovské
téma prak�cky v každé obci. Nějaká opatření se u nás již
diskutují, ale je to vše běh na dlouhou trať a vše se musí
pečlivě zvážit, aby to nebylo spíše k neprospěchu věci.
Dále bych se rád věnoval i jednotce sboru dobrovolných
hasičů, kterou je na dobré vlně, kterou bych rád
minimálně udržoval.

Středoklucké zastupitelstvo pro období 2022 - 2026
V tomto čísle jsme rubriku rozhovory věnovali našim novým zastupitelům a zeptali jsme
se jich na pár otázek.

Ing. Jaroslav Paznocht
starosta obce (uvolněný)

RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D.
místostarosta obce

Mar�n Šeda
místostarosta obce
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Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální poli�ky?
Upřímně nikdy jsem nepřemýšlel nad �m, že by mé
kroky vedly cíleně �mto směrem. Spíše to celé vyplynulo
z toho jak mě zajímalo dění v naší obci a snažil jsem se
být prospěšný při rozvoji naší obce jak to jen šlo. Když
pak přišla možnost kandidovat do obecního
zastupitelstva, tak jsem prak�cky neváhal.

Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Cí�m se pořád stejně, jen mám v hlavě zase o něco více
věci k přemýšlení. Hned po zvolení se mi často ozývali
lidé se slovy: „Když jsi v tom zastupitelstvu, tak...“, to už
teď ustalo. Jen sem tam za mnou někdo přijde
s dotazem nebo podnětem.
Překvapilo mne, kolik věcí se najednou řeší, na co
všechno je potřeba myslet, kolik papírů a mailů se musí
přečíst. Je toho opravdu hodně.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
Zajímá mě zeleň. Studovala jsem zahradní inženýrství,
tak bych ráda své zkušenos� z oboru uplatnila. Druhé
téma je školství. Učím na zdejší základní škole a chtěla
bych se angažovat v jejím rozvoji.

Proč jste se rozhodla vstoupit do komunální poli�ky?
Zajímám se o věci kolem sebe i v širším okolí. Často mi
něco vadí, například nevhodné parkování, nebo
neuklizené psí bobky. Jako občan jsem se mohla ptát,
psát, chodit na zastupitelstva, ale ovlivnit jsem mohla
jen dění v bezprostředním okolí. Jako zastupitel mohu
pomoci s řešením některých problémů.

Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu obce působím již
druhé volební období, tak mě proza�m žádná věc nebo
událost významně nepřekvapila.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
Podílet se na dalším stavebním rozvoji Středokluk.
Vyhledávat finanční zdroje pro další projekty zlepšující
život ve Středoklukách. Podílet se na vytváření
moderních nástrojů správy obce.

Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Je mi c�, zastupovat naše občany. Překvapuje mě nárůst
a složitost agendy ve srovnání s působením
v zastupitelstvu v minulos�.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
Po dobu čtyř let bych se ráda věnovala fungování
mateřské i základní školy a dále seniorům a jejich
potřebám. Není mi lhostejný pořádek v naší vesnici a její
další rozvoj. Dále budu usilovat o nastolení pozi�vních
vazeb se sousedními obcemi.

Proč jste se rozhodla vstoupit do komunální poli�ky?
Záleží mi na fungování obce, ve které žije má rodina již
v několikáté generaci. Ráda bych zkušenos� získané
vzděláním i profesním působením použila pro
zkvalitnění života našich občanů.

Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Zvolení beru jako závazek a děkuji všem, kdo mi dali hlas,
za důvěru. Chod samosprávy mi nebyl zcela cizí, takže se
žádné překvapení nekonalo. Hodno�t pocity z fungování
zastupitelstva je v této chvíli předčasné.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
Za hlavní priority považuji: získání areálu Kubrovky a jeho
následného propojení s areálem současného hřiště, tak
aby došlo k vytvoření funkčního areálu školy, sportovišť,
případně dalších veřejně prospěšných ak�vit; vytvoření
vize využi� areálu koupaliště a okolí rybníka Pod Panskou
a započe� její realizace; dopravní bezpečnost; efek�vní
hospodaření; zvelebení veřejných prostranství. Za velmi
důležité považuji, aby do vytváření budoucí tváře obce,
byli maximálně zapojeni obyvatelé Středokluk. I přes to,
že naše kandidátka získala pouze jeden hlas, budu rád,
pokud budu mít příležitost se průběžně zapojovat do
jednotlivých projektů.

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální poli�ky?
Vždy jsem se ak�vně zajímal o dění ve svém okolí, a to mě
vedlo k úvahám, zda nezkusit kandidovat. Posledním
impulsem byl pocit, že se mé názory na budoucnost obce
rozcházely s prezentovanými názory některých kandidátů.

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální poli�ky?
Většinu času v dětství a mladistvos� jsem strávil v menší
obci na Vysočině, kde jsem se ak�vně účastnil akcí Z.
Navazuji na zkušenos� mého otce, který byl několik let
poslancem na Praze 7.

Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Mnoho věcí je pro mě v pozici zastupitele nových
a začínám vnímat fungování a potřeby obce i z druhé
strany. Do určité míry mě překvapilo, jaký provázaný
komplex služeb a potřeb je nutné nejen ze strany
zastupitelstva, ale i obecního úřadu řešit.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
Nejvíce v tomto volebním období bych se s ohledem
na mou profesi stavebního technika rád věnoval
stávajícímu domovnímu fondu, který se doufejme brzy
rozroste například o nové budovy základní školy. Dále je
mi blízké řešení veřejných prostranství od jednotlivých
celků až ke konkrétním detailům. Samozřejmě se budu
dále věnovat tématům, u kterých uvidím, že je můj
názor přínosem.

Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální poli�ky?
Kandidovat do zastupitelstva obce jsem se rozhodl
z několika důvodů. Ten prvotní a nejdůležitější je, že jako
občan nemám pouze využívat výhody, které mi
poskytuje stát a obec, ale i sám za sebe v možné míře
přispět k udržení a rozvoji místa, kde žiji a s mojí
manželkou vychovávám naše dě�. Chci jít další generaci
příkladem, aby se více zajímala o své okolí.

Jak se cí�te po prvních měsících ve funkci zastupitele,
je něco co vás překvapilo?
Cí�m se dobře, nejvíce mě překvapily chyby v dlouho
připravovaných projektech.

Čemu se chcete po dobu čtyř let věnovat nejvíce?
Lidem.

Proč jste se rozhodla vstoupit do komunální poli�ky?
Vždy mě zajímaly problémy lidí a komunální poli�ci
mohou svým občanům pomoci při řešení problémů,
které jim komplikují život.

Ing. Jan Petrů
člen zastupitelstva

Pavel Rückl
člen zastupitelstva

Jitka Svobodová
členka zastupitelstva

Mgr. Šárka Třísková
členka zastupitelstva

Ing. Valdemar Vilím
člen zastupitelstva

Jak dopadly volby ve
Středoklukách?

V prezidentských volbách 2023 zvítězil generál ve
výslužbě Petr Pavel, který ve druhém kole porazil
poslance Andreje Babiše a získal 58,32 procenta hlasů
v České republice. Volební účast byla rekordní, hlavu
státu přišlo volit přes 70 procent oprávněných voličů.
Inaugurace historicky čtvrtého prezidenta České
republiky proběhne 9. března.
U nás ve Středoklukách v prvním i druhém kole zvítězil
Petr Pavel. V prvním kole získal 43 procent hlasů,
v druhém kole pak téměř 67 procent. Volební účast byla
v obou kolech vysoká, v druhém kole dorazilo přes
77 procent středokluckých voličů.
Děkuji všem, kteří využili svého práva a přišli k volbám.

Zuzana Muchová

Mgr. et Ing. Barbora Fröhde
členka zastupitelstva
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Obec Středokluky dlouhodobě sleduje trendy
v likvidaci odpadů. V posledních letech se změny,
náklady i povinnos� akcelerovaly. Takže nyní stojíme
na rozces�, co dál.

V tuto chvíli naše obec třídí plasty, papír a sklo na
16 místech (celkem přes 50 nádob), průběžně
přidáváme kontejnery dle potřeby. Nikdo nemá
kontejner dále než 450 metrů, přičemž se snažíme
hledat vhodná místa k jejich umisťování či
efek�vnějšímu provozu. K tomu jsou dva kontejnery na
tetrapaky, jedna nádoba na oleje, na elektroodpad, na
oděvy, na zářivky, na obalové materiály a na baterie. 4x
do roka se sváží velkoobjemný odpad a 2x do roka
nebezpečný odpad. Také provozujeme jeden kontejner
na bioodpad. K tomu obec dotuje svoz 108 ks 240 l
a 64 ks 120 l nádob na biodpad. Komunální odpad je
svážen ve 406 ks 120 l, 32 ks 240 l a 4 ks 1000 l
kontejnerech. Plastů jsme vytřídili 22 tun, papírů
a tetrapaků 33 tun, skla 26 tun, tex�lu tunu a oleje 311
kg. Nejvíce na váhu, vytřídíme bioodpadu, loni 134 tun.
V množství tun na hlavu vytřídíme opro� republikovému
průměru hodně skla a papíru, méně pak plastů. Z naší
obce se při jednom svozu sveze zhruba 6 tun
komunálního odpadu. Za celý rok 2022 to bylo 281 tun
a k tomu během svozu velkoobjemného odpadu dalších
30 tun. Bohužel pro nás běží dva silné trendy. V roce
2029 dojde k úplnému zastavení skládkování
komunálních odpadů. Na „naší“ skládce v Úholičkách to
nastane již 2025-26 a už dnes se část odpadů vozí na
skládku Uhy. Jeden průměrný středoklucký přihlášený
občan vyprodukuje 270 Kg komunálního odpadu,
nynější státní limit na hlavu je 180 Kg, každá další tuna
(v součtu) je pokutována, tedy již dnes stojí dvojnásobek
a každý rok se o 10 Kg snižuje limit a zvyšují se pokuty.
Celkem se svezlo v roce 2022 526 tun odpadu, ale
vytřídíme z toho pouze 41 %. Tady narážíme na další
limit daný legisla�vou. V roce 2025 bude muset každá
obec vytřídit 60 % odpadu. Naše obec nejvíce vytřídila
těsně před covidem v roce 2019, celkem 48 %. Abychom
nyní dosáhli této hodnoty, která nebude konečná,
musíme 100 tun z dnešního komunálního odpadu
vytřídit. Tedy každý průměrný občan bude muset celkem
82 kg za rok, tedy tře�nu, dát do tříděného místo
komunálního.
Druhým problémem jsou vysoké náklady systému. Svoz
bioodpadu dotujeme celkem 42 �síci, tříděný odpad
500 �síci Kč a komunální odpad dalšími 540 �s. Kč. Tedy
pokud zapla�te za svoz komunálního odpadu 600 Kč za
osobu, další 437 Kč přidává obec. K tomu ještě doplácí

Poplatky za odpad se v budoucnu navýší
na každého přihlášeného obyvatele 410 Kč za systém
tříděného odpadu.
Jak z toho ven? To bude velká otázka příš�ch měsíců.
Protože novou vyhlášku budeme měnit až od příš�ho
roku.
Jaké máme možnos�?
1. Zdražit výrazně odpady nebo je více dotovat.
2. Změnit způsob výběru poplatků – „na objem“ místo

„na hlavu“.
3. Více mo�vovat ke třídění.
4. Dotovat svoz bioodpadu od domácnos�, zakoupit

a dotovat svoz nádoby na plasty a sklo od
domácnos�.

5. Můžeme také realizovat různé „chytré“ či zdánlivě
„chytré“ systémy s pomocí vážení, čipů apod.

6. Určitě prověříme, jestli živnostníci s provozovnou ve
Středoklukách plní svoji zákonnou povinnost a mají
nádoby na komunální odpad.

Ale každé opatření bude něco stát. Určitě vás napadnou
�, co tu nejsou přihlášeni a tvoří tady odpady, ale
vzpomeňte zase na ty, co tu dnes nebydlí a jsou
přihlášeni.
Jak vidíte, je to dost bezvýchodná situace. Již nyní
dotujeme systém milionem korun (jedná se o cca 7 %
disponibilních prostředků obce, přičemž na letošek se
ceny zvyšují o inflaci 16 %). Změny v systému nemusí
vůbec vést ke zlevnění. Sledujte proto diskusi, která
bude probíhat do léta a budeme hledat cesty jak dále.

Změna ve svozu velkoobjemného odpadu
Nová legisla�va zkomplikovala již tak komplikovanou
situaci při sběru velkoobjemného odpadu, který probíhá
4x za rok. Nyní budeme muset ještě více třídit. Tedy ke
kovům, sklu a dalším materiálům přibyla nutnost třídit
také „velké kusy dřeva“ a ty ještě nebudou moci být
s kovovými částmi, například s klikami.
Znamená to, že na dvoře obecního úřadu budou dva
kontejnery, jeden na nábytek (bez např. čalounění)
a druhý na zbytek. Pracovní četa bude určovat co kam
může být umístěno a případně odstraňovat železné
čás�.
Má to také jeden nega�vní důsledek. Protože je nutné
výrazně více hlídat kvalitu odpadu v kontejneru, nebude
možné nadále umisťovat kontejnery do osad. Svozová
firma nedokáže odpady třídit a skladovat. Obec nabídne
službu odvozu odpadu z osady obecním vozidlem
s vlekem, ale jen v určené časy.
Omlouváme se za zhoršení podmínek. Bohužel s �m
nemůžeme nic dělat.

Jaroslav Paznocht

Termíny svozu tříděného odpadu v obci v roce 2023

Vyúčtování nákladů na likvidaci všech druhů odpadů na
území obce v roce 2022

Plasty (žluté kontejnery) každý čtvrtek
Nad Běloky + Černovičky každé pondělí
Papír (modré kontejnery) každé úterý
Sklo (zelené kontejnery) každý sudý pátek
U koupaliště + u Sokolovny každý sudý pátek
Tetrapak (černo-oranžové kontejnery) dle potřeby
Tex�l (dvůr OÚ) dle potřeby
Kov (dvůr OÚ) dle potřeby
Olej dle potřeby

Svoz komunálního odpadu každou středu
(4.00 - 22.00)

Svoz BIOodpadu každý sudý čtvrtek
(duben - říjen)

Nebezpečný odpad 2x/rok

Velkoobjemový odpad 4x/rok
Termíny: 24. 3. – 26. 3. 2023

23. 6. – 25. 6. 2023
22. 9. – 24. 9. 2023

24. 11. – 26. 11. 2023

Upozorňujeme občany, že velkoobjemové
kontejnery jsou určeny pouze pro potřeby
fyzických osob přihlášených v obci
k trvalému pobytu či pro vlastníky
nemovitos�.
Na dvoře OÚ budou k dispozici vždy
v pátek od 14.00 do 18.00 hodin, v sobotu
a v neděli od 9.00 do 12.00 hodin.
Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad
(lednice, televizory, monitory, barvy,
chemikálie apod.), stavební suť,
pneuma�ky, zemina nebo bioodpad.
Dřevo a velké kusy kovu, plastů a skla
budou tříděny zvlášť.
Kontejnery na Černovičkách a v Nových
Středoklukách již nebudou z technických
důvodů přistavovány.

Reklamační linka firmy „FCC“
220 930 524

(linka pro občany v případě problému se
svozem komunálního odpadu nebo
bioodpadu)

A Platba za svoz netříděného
komunálního odpadu 1 123 139 Kč

B Velkoobjemný komunální odpad 143 596 Kč

BIOodpad - kontejner 52 030 Kč

BIOodpad - nadstandardní nádoby 145 512 Kč

C BIOodpad 197 542 Kč

D Tříděný odpad – sklo, plasty, papír 637 103 Kč

E Nebezpečný odpad 34 238 Kč

F CELKEM 2 135 618 Kč

G Náklady na svoz netříděného
odpadu (A+B) 1 266 735 Kč

Platba za nadstandardní svoz
a likvidaci BIOodpadu je stanovena
ve výši

400,-/nádoba
120l

Platba za nadstandardní svo
a likvidaci BIOodpadu je stanovena
ve výši

800,-/nádoba
240l

H
Výběr za sběr, svoz a likvidaci
odpadů od občanů (za komunální
odpad)

726 500 Kč

I Výběr za nadstandardní svoz
BIOodpadů od občanů 103 900 Kč

J Zpětná platba od EKO – KOMu za
třídění odpadu 223 347 Kč

K CELKEM 1 053 747 Kč

L DOPLATEK Z ROZPOČTU OBCE ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD (G-H) 540 235 Kč

M Výdaje za systém sběru a likvidace
odpadů v obci (F-K) 1 081 871 Kč

N Počet obyvatel obce 1221

O Náklady na osobu za likvidaci
komunálního odpadu (G/N) 1 037 Kč

P Platba za sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu: 600,- Kč/os.

Obec doplácí na každého občana
za komunální odpad (O-P) 437 Kč
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Zprávy z naší školky
Všechny příznivce naší školky vítáme v roce 2023
a přejeme vše dobré.
Konec minulého roku jsme pojali spíše v kruhu
rodinném. Díky velké nemocnos� dě� k nám docházela
jen hrstka nebojácných a fyzicky odolných jedinců.
Počty dě� se v tomto týdnu zmenšily na polovinu. Byla
to velmi komorní, řekla bych až individuální výuka.
I s menším počtem dě� jsme si dokázali užít všechny
rados� adventu. Například Mikulášské dopoledne byla
velmi povedená akce. Dě� se převlékly do kostýmu
čertů, Mikulášů nebo andělů a během zábavného
dopoledne očekávaly příchod „opravdového“ Mikuláše,

který jim nadělil dárky v podobě chutného balíčku. Také
za námi zavítal Kouzelník se psem Edou. Učitelky žasly
nad kouzelnickými triky, nad kterými zůstával i rozum
stát a dě� obdivovaly psa Edu a jeho akroba�cké kousky.
Musím uznat, že Eda poslouchal lépe, něž většina našich
dě�.
Dlouholetou tradicí bývá besídka pro rodiče. Zde dě�
představily svým rodičům vše, co se během prvního
polole� naučily. V duchu vánočním se nesl i poslední
týden. S dětmi jsme si připravili štědrou hos�nu
z cukroví a dobrot, které si každé dítě přineslo z domova.
Vrcholem Vánoc byl příchod Ježíška. Ano, u nás ve školce
chodí Ježíšek trochu dříve, aby si dě� ještě před
prázdninami s�hly s novými hračkami trochu pohrát.
Tentokrát byl Ježíšek velmi štědrý. V každé třídě dě�
dostaly spoustu her, stavebnic, knih, didak�ckých

pomůcek a dokonce velké množství digitálních hraček.
Zde děkujeme fondu Šablony III a Digitalizaci.
Nemilá zpráva, která trochu zkalila vody vánočního
veselí, byl odchod paní učitelky M. Frouzové. Velmi nás
to mrzí, ale poradíme si s �m. Paní učitelce přejeme
šťastný vstup do nového zaměstnání a plno sil v novém
roce.
Do nového roku tedy vstupujeme mírně oslabeni.
Věřím, že i v tomto počtu vše zvládneme. V tuto chvíli
probíhá výběrové řízení na novou paní učitelku. Pevně
věřím, že budeme mít šťastnou ruku a kdyby přeci jen
něco nevyšlo, tak si s �m opět poradíme.

V lednu jsme si zahráli na Tři krále a potom proběhlo
divadlo Bába Chřipka. Doufáme, že tato osoba zůstane
pouze v pohádce a po představení odjela hodně daleko.

Dále máme za sebou screening zraku u dě� a čeká nás
logopedická depistáž. V únoru pak další kouzelnické
vystoupení, divadlo O zvědavém slůně� a všemi
očekávaný karneval. V březnu proběhne Hravé lyžování
pro přihlášené dě�, Divadýlko z pytlíčku a také
uspořádáme akci: Česko čte dětem. Tato akce bude pro
veřejnost. Každý, kdo umí číst, může po domluvě
s ředitelkou přijít do školky a přečíst nějaký příběh či
oblíbenou pohádku dětem před spaním. Této akci
budeme věnovat celý týden a možnost předčítání bude
ve všech třídách. O akci vás budeme informovat
na vyvěšeném plakátu, webu školky, nástěnkách
a v aplikaci Naše MŠ.

Barbora Dulavová

ZŠ Středokluky
Zápis do 1. třídy 

 

proběhne dne
 

4.4.2023 14:00-17:00
 

na adrese Starý vrch 187
 

kritéria a bliží informace budou zveřejněny na
www.zsstredokluky.cz
www.stredokluky.cz 

KONTAKT tel: 233 900 140; 736 472 818  e-mail: skola@zsstredokluky.cz

Ukázka prací žáků tře�
a čtvrté třídy
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Milí přátelé,

po 12 letech v Tuchoměřicích jsem se vrá�l do Francie, přesněji do Angers.
Na začátku září, když jsem odletél z České republiky, jsem slíbil, že vám
„brzy“ poskytnu další zprávy. Tohle „brzy“ trvalo déle, než jsem si myslel,
ale je to tady!
Krátce před Velikonocemi mi zavolal François Michon, pastýř komunity,
a navrhl mi, abych se vrá�l do Francie: po sloučení farnos� v berlínské
diecézi se komunita rozhodla stáhnout své kněze z farnos� Herz Jezu, a tak mě mohl nahradit
Christophe Jakob, jeden ze čtyř česky mluvících kněží komunity (to byla poslední překážka mého
odchodu, o které jsme mluvili několik let). Po 12 letech působení na tomto místě a v této misii jsem cí�l,
že je čas na změnu (pro mě i pro farnost), a tak jsem nabídku přijal. Nakonec bylo rozhodnuto, že půjdu
do Angers do farnos� svatého Jana Pavla II. jako kaplan. Můj odchod byl oficiálně oznámen o Letnicích
a léto sloužilo jako přechodné období. Můj odjezd proběhl ve dvou etapách: v polovině srpna jsem odjel
objevovat novou farnost a prožít komunitní týden s novým regionem (Francie-západ), na začátku září
jsem se pak na týden vrá�l do Tuchoměřic, abych zajis�l předávání s Christophem Jakobem a rozloučil
se. Mše na rozloučenou se konala 4. září. Zvláště mě dojala přítomnost a dary zástupců obcí farnos�
a kněze husitského kostela v Tuchoměřicích.
A 5. září, po posledním dni stráveném vyřizováním různých formalit a balením, jsem odletěl na západ
Francie. Poslední dny byly hek�cké a neměl jsem čas se rozloučit se všemi, jak jsem chtěl, tak se
omlouvám těm, s kým jsem se nemohl setkat osobně.
Na faře jsem našel faráře Magloira, původem z Benina, a novice Jeana-Bosca, prvního bratra z Toga
v komunitě: znamení od Boha pro mě, který v Togu žil dva roky v rámci „cooperace“. V druhé faře
farnos� žije rodina z komunity, Antoine a Marie Saule a jejich 5 dě�. Farnost Jana Pavla II. vznikla
sloučením dvou bývalých farnos� a má dva kostely: „Ste Madeleine“ (svaté Magdaleny v jehož blízkos�
bydlím - viz fotografie fary a kostela níže) a svatého Linharta (St Léonard). Mše se střídají mezi oběma
kostely a nejlepší způsob, jak se mezi nimi dostat (1,5 km od sebe), je na kole. Jedno mi půjčili
a pravidelně ho používám: stane se ze mě později sportovec? To ukáže budoucnost!
Byl jsem velmi dobře přijatý svým komunitním bratrem a farářem Magloirem, který mě doprovázel při
mých prvních krocích ve farnos�, a také komunitou v Angers (v bratrstvi života je nás pět, ale celkem
nás je v Angers 42 se členy bratrství čtvr�) a farníky. Dobře se přizpůsobuji francouzskému kontextu,
i když Angers je dost daleko a dost odlišné od toho, co jsem znal před�m (od Drôme po Lyonu přes
pařížský region). Angers je však krásné město, kulturně a historicky velmi bohaté, a navíc je v lidském
měřítku: za necelou půlhodinu chůze (nebo 10 minut na kole) můžete být v centru města a za chvíli
uprostřed přírody (například na břehu Loire). Je to úplně jiné než v Praze, ale stejně přínosné. A také
jsem zjis�l, že pokud je Praha středem Evropy, Angers je také velmi „střední“, protože za necelé čtyři
měsíce, co jsem zde, jsem zažil mnoho návštěv přátel z různých prostředí, kteří Angers projížděli: od
bývalých kolegů v Togu (Alie�e) přes členy MIR a Church and Peace (Maria) až
po přátele z diecéze Evry (Marc) nebo členy komunity na cestě (Gurvann,
Csilla, Jacqueline, Sarah, Fěděrico)... Těším se na další překvapení!
Ve Francii jsem se rychle „znovu-inkulturalizoval“. To je vidět zejména
u snídaně: každé ráno si jdu koupit bagetu do pekárny napro� kostelu, kávu
(bez mléka!) si vezmu do velké misky (bol) a namočím
si do ní chleba s máslem (to bych si v Česku nedovolil!).
Přiznávám, že kromě másla a marmelády občas
přidávám sýr nebo salám... ale z Francie!

Přeji vám vesélé Vánoce
Alain Cleyssac

2. 12. proběhl koncert Flašinety v kostele.

5. 12. byl Mikuláš v kostele.

22. 12. jsme si mohli před OÚ koupit kapra.

25. 12. se konal Ples pod vánočním stromem.

23. 11. byl rozsvícen vánoční strom před OÚ.

3. 12. byl v sokolovně koncert Marika singers.

22. 12. žáci ZŠ zpívali v sokolovně.

23. 12. bylo přivezeno Betlémské světlo.

Ohlédnu� za vánočními svátky
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Vánoční tvoření v Klubíku
Dne 15. prosince 2022 se v Klubíku uskutečnilo první
předvánoční setkání maminek, dě� z Klubíku a jejich
sourozenců. Dě� si vánoční atmosféru zpestřily
tvořením. Vyrobily si vánoční přáníčka, svícínky a ozdoby
ze slaného těsta. Dokonce nescházela ani ochutnávka
cukroví. Dě� si zatančily taneček „Sněhulák“ a maminky
si měly čas popovídat u horkého čaje. Doufám, že toto
netradiční sváteční setkání nebylo poslední a další
uspořádáme i v tomto roce.

Zároveň jsme se �mto rozloučili s Věrkou Beránkovou,
která se o Klubík starala po dobu mé mateřské dovolené.
Patří jí za vše velké poděkování.
Klubík zůstane nadále otevřen pro dě� od 18 měsíců a to
v obvyklém čase – každé úterý od 9.30 ve třídě nad OÚ.
Pro více informací sledujte facebookové stránky Klubík
s Luckou nebo volejte na tel. 725 050 430.
Těším se na vás.

Lucie Vomáčková

Konec roku u hasičů
S blížícím se koncem roku a nástupem zimního počasí
jsme se jako každý rok věnovali naší technice. Vše bylo
opět překontrolováno před nástupem mrazivého počasí
a u každého motoru proběhl zkušební start.
Toto období každoročně využíváme k úpravám našeho
zázemí, případně k opravám techniky. Letos se nám
podařilo zateplit garážová vrata v hasičárně a �m tak
alespoň částečně zamezit úniku tepla. Z minulých let
víme, že zimní období je až na výjimky téměř bez zásahů,
a tak jsme toto období využili k převozu naší cisterny
k první garanční prohlídce. Při této první prohlídce se na
vozidle vše překontrolovalo, doladily se případné
neduhy a provedlo se několik úprav, které si vyžádal
provoz a používání vozidla, při kterém se zjis�lo, co by
šlo ještě lépe vychytat.
Bohužel se nám nevyhnula ani zásahová činnost.
V listopadu naše jednotka vyjížděla k ohlášenému

požáru v kuchyni jednoho z domů v naší obci. Jednotka
vyjela s cisternou v počtu 1+5 a na místě byla jako první.
Po průzkumu se naštěs� ukázalo, že se jednalo o planý
poplach a tak jsme vyčkali na příjezd profesionálních
kolegů z Kladna a následně se vrá�li zpět na zbrojnici.
Prosincový zásah však neměl šťastný konec. Naše
jednotka byla povolána k požáru nízké budovy do
katastru obce Lichoceves. Na místo jsme vyrazili s naší
cisternou opět v počtu 1+5. Po dojezdu naší jednotky na
místo se zde již nacházela jednotka profesionálních
kolegů z Roztok, kteří dorazili na místo jen několik málo
okamžiků před naší jednotkou. Bylo zjištěno, že hoří
přístavek u rodinného domu, na jehož uhašení byl
použit jeden vodní proud. Členové naší jednotky
prováděli průzkum v zakouřeném opuštěném objektu za
účelem vyhledávání osob či dalších ohnisek požáru
a dále prováděli střídání na útočném proudu. V průběhu
zásahu však byla nalezena osoba bez známek života. Po
ukončení zásahu se naše jednotka vrá�la zpět na
základnu.
Na konci prosince bylo ještě na žádost starosty
provedeno rozřezání stromu u bytovek v naší obci, který
se vlivem silnějšího větru vyvrá�l. Příchod nového roku
byl dále klidný, a tak jsme se mohli věnovat oslavám.

Mar�n Šeda

Ohlédnu� za rokem
uplynulým
V samém závěru roku 2022 Spolek Středokluky - oživení
jinak uspořádal na Ovčíně adventní setkání se soutěží
o nejlepší včelí úly. Sešlo se několik soutěžících a spoustu
ochutnávačů, prvenství patří paní Srbové, gratulujeme!
Každou adventní neděli včetně Štědrého večera projelo
obcí naše nazdobené, nasvícené a hrající adventní
au�čko. Snad vám dovezlo trochu sváteční atmosféry,
rozptýlilo netrpělivé dě� nebo třeba jen odtrhlo od
celodenního pachtění v kuchyni.
A s koncem roku jsme i trochu balancovali. Podařilo se
nám za rok uspořádat deset akcí pro širokou veřejnost,
některé potěšily více dě�, jiné tanečníky, cestovatele,
degustátory, čaroděje, seniory, nostalgiky, veterány,
sportovce nebo třeba labužníky. Věříme, že si na své
přišel každý.
Lehce plánujeme i rok letošní – pokud nám chcete
pomoci naplánovat a uspořádat ty nejlepší akce,
poraďte nám na facebooku (Spolek Středokluky
„oživení-jinak“) nebo přijďte v úterý od šes� do hospody
k Prokopovi, kde se pravidelně scházíme.

Petra Pištěková

Vánoční fotografování
Děkujeme všem za zaslání fotografií středokluckého rámečku. Pokud
poznáváte vaši fotografii, zastavte se na obecním úřadě v úředních hodinách
pro sladkou odměnu.

redakce Středoklucké střely



Harmonogram přednášek
v letním semestru 2022/2023

od 8. března 9.30

8. 2.
22. 2.
8. 3.
22. 3.
5. 4.
19. 4

Sex v době temna
Obyčejný život v baroku
Kriminalita a každodennost
Mýtust čarodějnických procestů na severní Moravě
boblig kontra Lautner, dobro kontr zlo?
Malé dějininy velkého světa

začátek kurzu pro nové i pokročilé studenty v budově
OÚ Lidická 61 Středokluky

Přihlášení a platba kurzu po první přednášce
cena 400 Kč

Každodenní život v barokních
Čechách a na Moravě

4 .  Ú N O R A  2 0 2 3

S R A Z  V E  1 3 . 0 0  

P Ř E D  K O S T E L E M  V E  S T Ř E D O K L U K Á C H

M A S O P U S T N Í
P R Ů V O D

T J  S O K O L  S T Ř E D O K L U K Y  V Á S  Z V E  N A

P O K U D  C H C E T E ,  A B Y  S E  P R Ů V O D  U  V Á S  Z A S T A V I L ,

D E J T E  N Á M  P R O S Í M  V Ě D Ě T .

WWW.SOKOLSTREDOKLUKY.CZ
 STREDOKLUKY@SOKOL.EU, 725 519 675

H R A J E  P A V E L  M U C H A

T R A S A  J A K O  V Ž D Y C K Y

V Š I C H N I  J S O U  V Í T Á N I  S  M A S K O U  I  B E Z


