Číslo 1

Ročník 7

Vychází čtvrtletně

Pranostiky
Duben
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V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů,
nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože
stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji
vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Jaký duben - takový říjen.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Co duben našetří, to květen spálí.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
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Sníh v máji - hodně trávy.
V květnu-li hrom se ozývá,
v červnu zřídka mrholívá.
Roj, který se v máji rojí, za
plný vůz sena stojí; ale o
svatém Jáně ani za vodu
džbáně.
Bujný květ - plný úl.
Chladno a večerní mlhy v
máji, hojnost ovoce a sena dají.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček
- poroste chlebíček.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová kapka platí dukát.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Studený máj - v stodole ráj.
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Netřeba v červnu o déšť prositi,
přijde, jak začne kositi.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Když v červnu severní větry vějí,
tu se bouřky opozdějí.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak
málo rodívá.
Pláče-li červen a neoschne žito, v
zajících, koroptvích budem mít
řídko.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný
snadno.
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom
přicházívá.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jak červen teplem září, takový bude
i měsíc září.
Jaký červen, takový i prosinec.
Červnové večerní hřmění - ryb a raků
nadělení.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci
mráz silný.

Bagrování v Nové Lhotě
Z kraje roku 2017 byla provedena údržba záchytné
nádrže na přívalovou vodu v Nové Lhotě
v Chaloupkách. Odstranění naplavené hlíny provedlo
technikou ZDV Krchleby , s kterým dlouhodobě spolupracujeme. Tímto jim děkujeme za vstřícnost při
prováděných pracích.

Tvořeníčko na Klukách
S velkou radostí bych se vám ráda pochlubila s naším úspěšným projektem — tvořeníčko na Klukách. Již jsme
se s děvčaty třikrát sešly a připravujeme 10. června další setkání — tvořeníčko.
Nachystala jsem si i několik fotek našich výtvorů.
S děvčaty máme velké plány a to na každý měsíc. Setkání vždy probíhá v duchu velmi přátelském a hlavně
tvořivém. Zatím jsme se naučily háčkovanou metodu,
falešný patchwork na velikonoční vajíčka a korálky na
silonu jako dárek ke dni matek. Pod vedením Hanky si
starší děti minule upletly i vlastní náramky paracord.
Příští měsíc si několik z nás donese šicí stroj a budeme
se učit šít. Při příštím setkání - tvořeníčku začneme
jednoduchými polštářky, které si pak budeme vyšívat třeba vlastním monogramem. Materiál máme vždy u
sebe s možností koupě. V případě, že by se někdo nový chtěl přidat do naší skupinky, budeme moc rády a
všechny věkové kategorie vítáme.

Příští akce:
Kdy: 10.6. 2017
Kde: Hasičárna
Od 14:00 - 17:30

Téma pro starší:
šijeme a vyšíváme polštář

Téma pro děti od 4 let:



obrázky na sklo—slupovačky
upleť si paracord

Vem si sebou:
* nůžky * látku* jehly * bavlnky* barvu na sklo (možnost koupě materiálu i na místě )
Lucie Snížková
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Ohlédnutí za akcemi, které již proběhly
Dětský karneval
11. února se konal v místní restauraci dětský maškarní karneval. Karnevalu se zúčastnily děti ve všech možných maskách a za tónu známých písniček řádily celé odpoledne. Jediným zklidněním byla doba
vyhlášení tomboly. To všichni ztichli a čekali, jaká výhra bude jejich.
Bylo to hezké dopoledne, které prožili děti i rodiče společně.

MDŽ v Klukách
Jako každý rok i letos spolek Ženy spolu s obecním úřadem připravily pro všechny ženy oslavu MDŽ.
Oslava se konala v místní restauraci, která byla zaplněna ženami
všech věkových kategorií do posledního místa.
Všechny ženy přivítali naši nejmenší, s kterými si paní učitelka připravila hezké pásmo básniček a písniček. Za žáky vystoupila Nikol Snížková s vtipnou básní. Po celé odpoledne nám hrálo známe duo pan
Nováček a pan Málek.
Pro ženy byla připravena bohatá
tombola, která měla velký úspěch
a byla novým zpestřením oslavy.
4

MDŽ v Nové Lhotě
MDŽ v Nové Lhotě se neslo ve veselém
duchu za přítomnosti mužské části obce.
Bylo připraveno
bohaté občerstvení, všichni se
dobře bavili, a tak
není divu, že si
tento den užili jak
ženy, tak i muži.

MDŽ Olšany
Dne 11.3.2017, proběhla v
Olšanech oslava MDŽ, která se
jako vždy nesla také v duchu
"vítání jara". Bavily se nejen
všechny ženy, ale i dětičky. Užily
jsme si zkrátka všichni krásné
odpoledne, plné básniček,
písniček, tance, ale i dobrot.
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Noc kostelů
V pátek večer 9. června se opět na mnoha místech v
České Republice otevřou dveře a brány kostelů. Noc
kostelů bude, stejně jako v předchozích letech, opět
příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů.
Ve večerní atmosféře se nabízí možnost setkat se s
křesťanstvím prostřednictvím hudby, historie, umění a nevšedního zážitku. Do celostátního programu
se zapojuje již potřetí náš kostel svatého Jana Křtitele na Klukách.

Fotbal III. třída jaro 2017
Kluky
Sedlec „B“
Kluky
Církvice
Zbýšov
Kluky
Miskovice
Kluky

3:2
2:0
4:1
1:1
1:6
2:0
0:1

Ajax Štrampouch
Kluky
Horky
Kluky
Kluky
Červené Janovice
Kluky
Tupadly „B“

Brány kostela se otevřou v 17:30 a budou otevřeny
do 19:30 hodin. Přijďte se za námi podívat, případně
si zazpívat. Připravili jsme si pro vás program, malé
občerstvení a proběhne zde také dobrovolná sbírka
na opravu sakristie. V 18 hodin se připojíme rozezněním zvonů k celorepublikové Noci kostelů. Malý i
velcí, přijďte mezi nás.
Těšíme se na vás,
Lucie Snížková, Lucie Hrubá a Petra Jelínková.

Paběnice „B“ Kluky
22. kolo – neděle 21.5.2017 od 17 hod.
Kluky Bílé Podolí „B“
23. kolo – sobota 27.5.2017 od 17 hod.
Křesetice Kluky
24.kolo – sobota 3.6.2017 od 17 hod.
Kluky Malín „B“
25.kolo – sobota 10.6.2017 od 17 hod.
Kácov Kluky
26.kolo – sobota 17.6.2017 od 17 hod.
Přijďte podpořit naše fotbalisty !!!
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Vzpomínka
Dne 28.července uplyne 9 let
od úmrtí pana Miroslava
Kňourka z Kluků, který by se
dožil 25. června 80 let.
(25.6.1937 – 28.7.2008)
Byl dlouholetým rozhodčím
mužstva dorostenců SK Kluky.

Naši noví občánci

Nezapomeňte zaplatit
Popelnice



Rodičům srdečně blahopřejeme a Davídkovi přejeme
do života vše nejlepší.

osoba s trvalým pobytem 600,- Kč
rekreační objekt 600,- Kč

4.5.2017

David Kučera

Olšany

Pes



jeden pes 60,- Kč
druhý a každý další pes 90,- Kč

Naši jubilanti

Tyto ceny platí při zaplacení
do 31.5.2017.

Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí
pohody do dalších let.

Po tomto datu budou vybírány poplatky v plné výši:
Popelnice

Čálek Zdeněk




Forma úhrady


Tůmová Růžena

osoba s trvalým pobytem 878,- Kč
rekreační objekt 878,- Kč

Urbanová Božena
Kluky
Stehlíková Růžena

Osobně v kanceláři OÚ
Pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 8.00 – 11.00
Úterý 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.30



Bankovním převodem
č.ú.: 11529161/0100
Variabilní symbol dle obce:
 Kluky 1 číslo popisné 3722
 Pucheř 2 číslo popisné 3722
 Olšany 3 číslo popisné 3722
 Nová Lhota 4 číslo popisné 3722
Příklad variabilního symbolu:
Obec Olšany čp. 12 3123722

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
Pucheř

Jan Vávra

Na světě existuje jen jedno hrdinství: vidět svět takový, jaký je a milovat ho
Michelangelo Buonarroti

Mezerová Anna
Bílková Božena
Vobořilová Blažena
Olšany
Šlejtr Jan
Nová Lhota

Vyčítal Slavomír
Hanuš František

OLŠANSKÉ OKÉNKO
Dne 21.3. 2017 oslavila své krásné, kulaté 80 narozeniny, paní Květa Bártová, rodačka z Olšan. Přejeme jí hodně zdraví a štěstí.

22.4.2017 jsme na svět přivítali Verunku Bláhovou, která jak doufáme bude jako její maminka Jana
Nesnídalová, také zdatnou hasičkou.
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Poznej místo svého okolí

Ať Vám jarní sluníčko vykouzlí na rtech úsměv, v srdci teplíčko a v životě samé štěstíčko.
Přejeme jarní pohodu a dobrou náladu.
NOVINY OBCE KLUKY
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