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Vychází čtvrtletně

Klub historických vozidel Pucheř
Při základní organizaci Svazarmu Kluky tvořila
část členů zájmovou činnost, upřenou na historická vozidla. Z této skupiny, po zániku svazarmu, vznikl Klub historických vozidel Pucheř.
V roce 1990 KHV Pucheř pořádá první samostatnou burzu na fotbalovém hřišti na Klukách.
Další roky se již burzy konají nepravidelně na
Puchři.
Po uzákonění státního svátku 8. května, KHV
Pucheř pořádá setkání spojené s burzou vždy v tento den. Součástí setkání je spanilá jízda historických vozidel, která projíždějí obcemi Olšany, Nová Lhota, Souňov, Vodranty, Močovice ,
Kluky a na Puchři končí na návsi u Lípy svobody. U lípy účastníci položí kytici se vzpomínkou
na její vysazení v roce 1990.
V letošním roce se konalo 25. výročí zasazení lípy. Historická vozidla na počest 70. výročí osvobození uspořádala jízdu do Čáslavi.
Celá akce se nesla ve slavnostním duchu za příjemně slunného dne a účasti dechové hudby Věnovanka.
Setkání se těší rok od roku většímu
zájmu občanů. Letos se zúčastnilo
přes 151 historických vozidel a různých strojů.
Největší podíl na uskutečnění celé akce má pan Josef Výborný z Puchře,
který Klub historických vozidel vede.

Čarodějnice na Klukách
V podvečer 30. dubna jsme se
sešli na pálení Čarodějnic. Děti
přišly nejenom v maskách, ale
i s lampióny na plánovaný lampiónový průvod. Po upálení Čarodějnice se všichni posilnili opékanými
buřty. Večer byl ukončen krásným
ohňostrojem.

SEZNAM USNESENÍ 2015
Zápis č. 4/2015 zasedání ZO ze dne 22.4. 2015
Usnesení č. 16/2015:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 16/2015
schvaluje návrh změny č. 3 územního plánu Obce Kluky
Usnesení č. 17/2015:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 17/2015
schvaluje OZV č. 2/2015, úhrada vodného, tj. cenu vodného pro obec
Kluky na 2015 ve výši 46,40 Kč/m3 včetně 15% DPH, v jednosložkové
formě
Usnesení č. 18/2015:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 18/2015
bere na vědomí Rozpočtové opatření Obce Kluky: RO č. 4 = § 3111 MŠ, navýšení výdajů

Zápis č. 5/2015 zasedání ZO ze dne 2.6.2015
Usnesení č. 19/2015:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 19/2015
schvaluje pokácení stromů v místě u rybníka „V topolách“ v Nové Lhotě
s tím, že bude provedena výsadby nových stromů téhož druhu (topolů),
aby byl nadále zachován vžitý místní název „V topolách“

Zápis č. 6/2015 zasedání ZO ze dne 23.6.2015
Usnesení č. 20/2015:
Zastupitelstvo na základě závěru Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Kluky za rok 2014 schválilo Závěrečný účet za
rok 2014 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce
Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2014 bez
výhrad. Zároveň přijalo opatření k odstranění zjištěných
chyb dle zprávy o výsledku hospodaření obce Kluky
v nejbližším možném termínu.
Opatření: Vzhledem k tomu, že se jedná o nedostatek
v přepisu částky a čísla účtu, ukládá zastupitelstvo
obce provést následnou kontrolu dle zákona č.
320/2006 Sb., zákon o finanční kontrole.
Usnesení č. 21/2015:
Zastupitelstvo po projednání schvaluje účetní závěrku Obce Kluky a
MŠ Kluky za účetní období 2014 sestavenou k 31.12.2014 .
Usnesení č. 22/2015:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dle předložených nabídek zhotovitele na dětské hřiště v nové zástavbě. Vyhodnocena a vybrána byla na2

bídka firmy Antoš s.r.o., Turnov, cena vč. 21% DPH ve výši 562 529,00
Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 23/2015:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 23/2015
bere na vědomí Rozpočtové opatření Obce Kluky = RO č. 5: přeúčtování položek

Stavění "Máje" a pálení
čarodějnic v Olšanech

Usnesení č. 24/2015:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši stočného pro kanalizaci a ČOV
Kluky ve výši 39,19 Kč/m3. Účtování stočného dle směrných čísel přílohy

Čarodějnice na Nové Lhotě

V Olšanech se 30.dubna opět stavěla " MÁJ ", kterou děvčata krásně nazdobila a naši " Páni Kluci"
postavili. Odměnou za jejich úsilí
byl potlesk, kterým jim všichni poděkovali. Máj se tak stala krásnou
jarní dominantou Olšan.
Večer, jak již tradice velí, vzplál
velký oheň, za hojné účasti nejen
dětí a dospělých, ale přilétla i malá
čarodějka s čarodějem. No doufejme, že je oheň neodradil
a za
rok zase zavítají.
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Ohlédnutí za akcemi, které již proběhly
Stavění májí

Hasiči Kluky

9.5.2015 pořádala Hasičská jednota Kluky tradiční
stavění májí. Celá akce vypukla již ráno na Puchři a
za vydatného deště pokračovali na Kluky. U každého
domu byla postavena májka za hudby na přání. Stavění májí skončilo v odpoledních hodinách. Pokračovalo se večer v místní restauraci májovou zábavou.
Akce se vydařila.

V neděli 24. Května 2015 se
v Klukách konala soutěž
v požárním útoku.
Zúčastnilo se jí celkem 12
družstev mužů a 2 týmy žen.
Soutěž probíhala na sklopné
terče.
Bohužel domácímu týmu se
nedařilo a po smolném průběhu obsadil 12 místo.
Všem, kdo k uskutečnění
této náročné akce pomohli,
patří veliký dík.
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Hasiči Olšany

9.5. Noc kostelů

Hasičská družstva se sjela netradičně v pátek 8.května do Krchleb,
kde se konala Okrsková soutěž SDH. Zúčastnilo se 6 družstev mužů,
mezi nimi také družstvo Olšan a 2 družstva žen. Olšaňáci zabojovali
a ve výsledku obsadili 2. místo.
Soutěž byla na prvních třech místech dost vyrovnaná a
proto druhé místo je krásné.
Počasí se vydařilo a tak si to soutěžící i fanoušci hasičského sportu náležitě užili.
Děkujeme našemu družstvu a přejeme ještě hodně takových úspěchů.

Noc kostelů, tj. otevřený kostel celý
večer. Každý tak mohl navštívit
chrám Páně za svitu hvězd.

Koncert v Kostele Kluky
23.5. proběhl v kostele Kluky koncert . Vzhledem ke stavu příjezdové
cesty ke kostelu v Nové Lhotě došlo
ke změně místa. Kostel byl téměř
praskal ve švech.
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Dětský den na Klukách—20. červen
Od časného sobotního rána pořadatelé dětského dne pozorovali
oblohu, sledovali radary, a rozmýšleli se, jestli dětský den uskutečnit
i přes velikou nejistotu počasí.
V jedenáct hodin bylo rozhodnuto, že dětský den bude.
A udělali dobře, protože mraky neodradily ani děti, ani jejich rodiče.
Na hřiště si přišlo zasoutěžit 47 dětí. Ty za své výkony byly odměněny sluníčkem, dárečky a sladkostmi. Děti nejen soutěžily, ale měly
možnost zaskákat si v nafukovacím hradu, vidět hasičský zásah, obrněné vozidlo a lehnout si na pejska. Pro každé dítě byl připraven párek, limonáda a nanuk. I na dospělé bylo myšleno, ti si mohli koupit
klobásu a pivo. Dětský den se i letos vydařil.

Proměny našich obcí
V malém domku bydlela rodina Martínkova

V současnosti je dům přestavován Martinem Šlejtrem
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Naši jubilanti
Jindřich Vaníček
Alena Schovancová
Alena Zinková
Marie Heřmánková
Kluky
Marie Uhrová
Terezie Hodasová
Anna Vaníčková

Nová
Lhota

Františka Krtilová
Marie Krtilová

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

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
12.7.2015

Věra Zinková, Kluky

Plánované akce
Kluky
Výlet do ZOO Praha

Bude upřesněno

Muzikál Mýdlový princ (Praha)

Bude upřesněno

Slavnostní otevření nového
dětského hřiště

Bude upřesněno

Nová Lhota
Loučení s prázdninama

„Stěžujeme si, že máme málo času, ale jednáme tak,
jako bychom ho měli nekonečně mnoho“
Seneca

Bude upřesněno

Pucheř
Pálení hranice

5.7. podvečer
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Dětské hřiště
Letos v únoru Obec Kluky žádala o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova. O tuto dotaci jsme žádali od roku 2013, ale nikdy nám nebyla poskytnuta. Byli jsme velice mile překvapeni, že letos jsme uspěli.
Jedná se o dětské hřiště v nové zástavbě na Klukách. V obcích Olšany a Nová Lhota budou
taktéž umístěny skluzavky. Celková cena hřiště se všemi hracími prvky bude 562.529,- Kč.
Z toho dotace činí 393.770,- Kč, zbytek doplatí obec.

PŘEJEME VŠEM USMĚVAVÉ LÉTO PLNÉ BAREV, SLUNÍČKA A DOBRÉ NÁLADY.
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