
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Milí čtenáři,  

v rukou držíte slavnostní číslo Klásk(n)ovin. Najdete v něm zejména fotografie z oslav 

700 let Zelenče. Na úvod rozhovor s panem starostou.  Pak to příjde – překrásné fotky 

ze všech besed, výprav, soutěží a setkání. Závěrem si dovolíme poradit vám, jak přežít 

pohodové Vánoce – tak hezké počtení i advent!  

                                                                                                                               Přeje redakce 

Rozhovor se starostou obce Ing. Michaelem Husincem 

V dnešním slavnostním čísle Klásk(n)ovin jsme o rozhovor poprosili pana Ing. Michaela 

Husince  - starostu naší obce. Ptali jsme se, jak se mu líbí oslavy, které obec při příležitosti 

700. narozenin prožívá.  Zeptali jsme se ale také na to, jak se mu v Zelenči starostuje.  

1. Klásk(n)oviny: Jste spokojen s probíhajícími oslavami v 
Zelenči? 
- Ano. Velmi spokojen. Byl jsem překvapen zájmem o 
zorganizování oslav a zejména kolik  
zelenečáků se oslav účastní. 
 
2. Klásk(n)oviny: Co byste naší obci k 700. narozeninám 
popřál? 
- Prosperitu, dobré sousedské vztahy, hrdost na svoji obec 
a vůli něco pozitivního pro blaho obce udělat. 
 
3. Klásk(n)oviny: Co naší obec čeká v budoucnosti – co se 
chystáte nového v ní zrealizovat? A naopak - co byste si 

přál, aby se zachovalo do budoucna?  
- Máme dva areály Feronu a bývalou lištárnu v části Zeleneč. Tyto velké plochy mají 
potenciál k umístění potřebných objektů zejména pro zajištění služeb v budoucnu. V 
části Mstětice  je územním plánem dána možnost k rozvoji obce zejména v oblasti 
bydlení. Přál bych si, aby veškerá zeleň realizovaná obcí byla zachována. 
 
4. Klásk(n)oviny: Jste rád starostou Zelenče? Jak dlouho už v ní starostujete a kolik let 
byste ještě starostovat chtěl?  
- Kdybych nebyl rád, tak bych nemohl být užitečným starostou. Ke dni vydání 
slavnostního čísla Kláskovin to bude 27 let a 11 měsíců. Do konání komunálních voleb 
zbývají necelé dva roky. To mi bude 67 let. Myslím si, že bych v tom věku měl kariéru 
starosty ukončit. 
 
5. Klásk(n)oviny: Co je ve vaší funkci nejdůležitější? 
- Vize, přehled o potřebách obce, vůle. Podpora ze strany zastupitelstva. Nekonfliktní  
komunikace se spoluobčany. 
 
6. Klásk(n)oviny: Které je vaše oblíbené místo v Zelenči? 
Mám všechna upravená místa rád.  Každé je jiné. Celkový dojem z nich mám velmi 
pozitivní. 
 



3 
 

7. Klásk(n)oviny: Co byste chtěl jako starosta v Zelenči změnit? 
V současnosti je velkým problémem intenzita automobilové dopravy a chybějící 
parkovací místa. K řešení by nějaká změna mohla vést. 
 
8. Klásk(n)oviny: Chodil jste jako malý také do zelenečské školy?  
- Nechodil. 
 
9. Klásk(n)oviny: Jak dnes probíhá spolupráce mezi obcí a školou? 
- Při každém začátku školního roku při vítání prvňáků oceňuji letitou dobrou spolupráci 
mezi obcí a školou. Jsem velmi spokojen jak je škola vedena a jaké má výsledky. 
Podporujeme školu finančně, provozně, materiálově. Snažíme se všechny požadavky 
školy splnit. Z druhé strany jde o prezentaci úspěchů školy a tím i obce. Bez aktivní 
účasti školy by oslavy nebyly tak zajímavé a úspěšné. 
 
10. Klásk(n)oviny: Blíží se Vánoce – prozraďte, co by jste si letos přál dostat pod 
stromeček?  
- Budou to první Vánoce s  našimi vnoučaty- dvojčaty. Chvíle s nimi na Štědrý den bude 
ten správný dárek. 
                                                                      Autoři rozhovoru: Jiří Kučera, 6. B a Jan Pospíšil 6.A  
 
 

Oslavy – fotoreportáž 
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Zeleneč a já – tvorba žáků na téma „moje obec“  

Zeleneč je menší středočeská vesnice. Není příliš velká, ani důležitá,  

ale zato je krásná. Sice tu není moc míst, kam bych šel a byl pouze 

 v přírodě, ale i tak je tu hezky.  

Z cyklostezky je vidět hora Říp. Ze stejného místa z travnaté plochy 

 se dají při západu slunce pořídit nádherné fotografie.  

Ale hlavně – Zeleneč je mi už dlouhou dobu domovem.  

                                                          Jiří Khol, 7. A 

Mně se tu žije krásně. Za domem louka a pole, z pokoje výhled na 

 horu Říp – co více si přát? 

700 let Zelenče mi přijde docela dost. Můj strejda byl na vojně v  

sousedních Počernicích a říkal mi, že tehdy Zeleneč bylo pole.  

Na jeho území i v okolí se nalezlo plno zahrabaných starých mincí, 

 střepů a různých těchto blbostí. Ale zas takové blbosti to nejsou, 

 jsou to důležité památky a pořád se nacházejí nové a nové… 

    Kája Minaříková, 7. A 
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Představím si dlouhou řadu stromů a cyklostezku, představím si  

rybníček a hřiště – obojí krásně zelené. Představím si školu, která  

má zelené a duhové barvy. 

Když se kouknu správným směrem, uvidím horu Říp. Třeba i praotec 

 Čech se na Říp díval ze stejného místa. A když tam dorazil, 

 řekl:“To je ta země zaslíbená!“ 

    Daniel Hodžik, 7. A 

 

 
 
Ze zákulisí oslav 

 
Jak Zeleneč slavil 
Dnes bude náročný den pro většinu obyvatel Zelenče. Je 15. 11. 2016, tedy úterý a v 
zelenečské škole se bude konat velká oslava. Paní učitelka nás - celou třídu poprosila, 
jestli bychom nemohli pomoct s přípravami. Chtěla pomoct nosit židle, stoly a 
připravovat občerstvení pro návštěvníky oslavy. Z naší třídy se dobrovolně přihlásilo 
pár lidí, včetně mě. Paní učitelka nám řekla, že potřebuje, abychom tu byli aspoň chvíli. 
Jenže holky měly kroužek a já potom musela domů, takže jsme se s paní učitelkou 
domluvili, že odejdeme domů v půl čtvrté odpoledne. Jakmile skončilo vyučování 
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(13:30), sebrali jsme se my, pomocníci, šli jsme na oběd a poté jsme se přesunuli nahoru 
na chodbu. Tam jsme dostali první úkol, a to takový, že jsme museli chodbu celou  
zamést. Tak jsme tak udělali. Za chviličku jsme to měli hotové. Dále jsme od naší paní 
učitelky dostali příkaz, abychom šli dolu do naší šatny a tam počkali na další pokyny.  
Další úkol zněl takhle - odneste 10 stolů z jídelny do učebny. A s těmi stoly samozřejmě i 
židle. Tak jsme se pustili do práce. Po odnošení stolů a židlí následoval další úkol -  
namazat chlebíčky a dát dobroty do misek. To jsme se k tomu všichni hned seběhli v 
domnění, že budeme moct ujídat. A mohli jsme. Ale jen patky z chlebíčků! Nic víc. Ale i za 
to jsme byli rádi, protože jsme byli vyhládlí. A tak čas plynul a plynul. Holky namazaly 
jeden tác, pak druhý, třetí, až jich bylo tolik, že jsem je nestíhala odnášet na stoly a 
vůbec, už se mi to ani nikam nevešlo. Ani se to nezdálo, ale najednou jsem se podívala  
na hodiny a bylo 15:25. Tak říkám holkám, že už bude půl, že bychom už měly odejít. 
Abych pravdu řekla, nechtělo se mi. Byl tam hrozně příjemný kolektiv a bavili jsme se. 
Ale co se dalo dělat. Musela jsem, bohužel, domů. Tak jsme se oblékly a šly na vlak. Jsem 
moc ráda, že jsem mohla pomáhat. Bylo to moc fajn a doufám, že někdy budu moci 
pomoct znovu!                                                                         Autorka: Kamila Boušková, 8. třída 

Další zajímavé momenty z oslav…
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OSLAVY OBCE ZA NÁMI – OSLAVY VÁNOČNÍ ZA DVĚŘMI 

Máme za sebou překrásné oslavy naší obce. A před sebou ty vánoční – užijte si je! 

Tady je malý návod, jak je přežít co nejpohodověji  

Jak na klidné svátky? 
Už odjakživa se říká, že Vánoce jsou svátky klidu a pokoje avšak, co myslíte vy? To 

cukroví se neupeče samo a dokonce Vám ani ježíšek nepomůže s dárky, viďte? 
A právě to je důvod proč pro vás píšeme článek: „Jak na klidné svátky?“. 

Náš návod sepíšeme v následujících bodech: 
1.      Vykašlete se na vaření a objednejte pizzu, má jí přece každý rád. 

2.      Cukroví kupte v Lídlu, slyšela jsem, že jsou slevy. 
3.      Stromeček si půjčte od sousedů, nic si nemůžou všimnout. 

4.      Nikomu nic nekupujte, Vánoce jsou přece o atmosféře a rodině. 
5.      Když dojde pizza, zajeďte k babičce s důvodem přání „Šťastných a veselích“ 

6.      Pak si lehněte, přikryjte se a klidně usněte. 
Přejeme šťastné, klidné a veselé! 

 
Viktória Lesayová, 8. Třída 

                                      

 

Příspěvky a podněty posílejte na e-mail: klasknoviny@seznam.cz 

mailto:klasknoviny@seznam.cz

