Číslo 2-3

Ročník 6

Vychází čtvrtletně

Rybníky našich obcí
Požární nádrž Olšany

Rybník na návsi v Nové Lhotě

Rybník Vrzal Kluky

Rybník Bažantník Kluky

SEZNAM USNESENÍ 2016
Zápis č. 1/2016 zasedání ZO ze dne 1. 3. 2016
Usnesení č. 1/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 1/2016 schvaluje Rozpočtové opatření Obce Kluky: RO č. 1 změna příjmů a výdajů (účelová dotace- daň z příjmů PO)
Usnesení č. 2/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 2/2016 schvaluje nabídku firmy Trango KH na pokácení
stromů, tj. pokácení 3 stromů včetně štěpkování ve výši 20 400,- Kč bez DPH, dále pověřuje starostu obce k úkonům potřebným k realizaci akce.
Usnesení č. 3/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 3/2016 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
40.000,- Kč sl. P. N. pro nákup koně pro paradresuru s příslušenstvím, zároveň pověřilo starostu obce k vyhotovení
a podpisu smlouvy o finančním příspěvku.
Usnesení č. 4/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 4/2016 schvaluje smlouvu mezi obcemi Kluky a Třebešice
o zajištění požární ochrany a zároveň pověřilo starostu obce k vyhotovení a podpisu smlouvy.

Usnesení č. 5/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 5/2016 schvaluje nabídku firmy KULKABEX s.r.o.
ve výši 131 140,- Kč s DPH 21%, dále pověřuje starostu obce k úkonům potřebným k realizaci akce.

Zápis č. 2/2016 zasedání ZO ze dne 12. 4. 2016
Usnesení č. 6/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 6/2016 schvaluje nabídkovou cenu p. Vojtěcha Vavřičky,
Čáslav, na akci „Oprava parketové podlahy zasedací místnosti OÚ Kluky „ ve výši 40 916,- Kč, dále pověřuje starostu
obce k úkonům potřebným k realizaci akce.
Usnesení č. 7/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 7/2016 schvaluje podání žádosti na ČEZ o zasíťování zbývající části pozemku v k.ú. Kluky, parc. č.105/24 (Vodrantská II.). Jedná se o 15 připojení, s hodnotou jističe 16 A, počet fází
3 (14 stavebních parcel a 1 hřiště). Zároveň pověřuje starostu k jednání a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 8/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 8/2016 schvaluje za nájemce restaurace Kluky, pí. Magdalenu Čermákovou, Luštěnice a to od 19.4.2016. První nájemné platí nájemce až za měsíc červen 2016. Pověřuje starostu
k předání restaurace a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 9/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 9/2016 schvaluje rozpočtové opatření Obce Kluky:
RO č. 2 - změna příjmů a výdajů (navýšení § 6399 a snížení § 2219)

Zápis č. 3/2016 zasedání ZO ze dne 5. 5. 2016
Usnesení č. 10/2016
Zastupitelstvo na základě závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kluky za
rok 2015 svým usnesením č. 10/2016 schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2015 bez výhrad. Zároveň přijalo opatření k odstranění
zjištěných chyb dle zprávy o výsledku hospodaření obce Kluky v nejbližším možném termínu.
Opatření:
 Rozpočtová opatření je nutno provádět již před uzavíráním smlouvy
 Zvýšení pozornosti u těchto případů
 Provést následnou kontrolu dle zákona č. 320/2006 Sb., zákon o finanční kontrole
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Usnesení č. 11/2016:
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 11/2006 schvaluje účetní závěrku Obce Kluky a MŠ Kluky za účetní období 2015 sestavenou k 31.12.2015 .

UPOZORNĚNÍ

Usnesení č. 12/2016:
Obecní úřad upozorňujeme obZastupitelstvo na základě závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
čany, že chodníky jsou určeny
Mikroregionu Dubina za rok 2015 svým usnesením č. 12/2016 schvaluje Závěrečný účet za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Mikroregio- k chůzi a ne k parkování vozidel.
nu Dubina za rok 2015 bez výhrad.

Po chodnících chodí nejenom
dospělí lidé, ale také děti, maUsnesení č. 13/2016:
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 13/2016 schvaluje zrušení před- minky s kočárky a staří lidé
kupního práva na pozemek parc. číslo. 105/13 a st. 178 v obci a k.ú Kluky a pově- s chodítky. Pro všechny je obřuje starostu obce k potřebným úkonům k návrhu na vklad do katastru nemovicházení aut, které parkují na
tostí.
chodnících, velmi nebezpečné.
Mějte ohledy ke svým spoluobUsnesení č. 14/2016:
čanům a parkujte na silnici a
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 14/2016 schvaluje
nebo na svých pozemcích – NE
Rozpočtové opatření č. 3 a 4 Obce Kluky: RO č. 3 – úprava pol. 4112 RO č. 4 - §
NA CHODNÍKU.
4339 dotace na nákup koně
Usnesení č. 15/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 15/2016 schvalují
vypracování projektové dokumentace vodovodního a kanalizačního řadu na další
parcely v nové zástavbě a zároveň pověřují starostu obce k dalšímu jednání
s firmou Provak KH ohledně projektu.

Pokud budou vozidla parkovat
na chodnících, bude přivolána
policie ČR, která bude tento
prohřešek postihovat.

Usnesení č. 16/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 16/2016 schvaluje smlouvu mezi obcemi Kluky a Třebonín
o zajištění požární ochrany a zároveň pověřilo starostu obce k vyhotovení a podpisu smlouvy.

Zápis č. 4/2016 zasedání ZO ze dne 28. 6. 2016
Usnesení č. 17/2016
Zastupitelstvo obce Kluky žádost Obce Vodranty o připojení na skupinový vodovod v obci Kluky projednalo
a svým usnesením č. 17/2016 dává tímto souhlas s na-pojením Obce Vodranty na skupinový vodovod Kutná Hora –
Čáslav – Močovice – Kluky v obci Kluky, v lokalitě nové zástavby lokality Vodrantská II., na základě projektové dokumentace ve stupni „Investičního záměru“, vypracovaného Projekční kanceláří ProVak v.o. s., Kutná Hora, č. zakázky: 26/16
ze dne 05/ 2016.
Usnesení č. 18/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 18/2016 schvaluje zhotovení webových stránek Mateřské
školy Kluky od firmy Galileo, za cenu 12 900,- Kč bez DPH a ročním poplatku za provoz ve výši 3 600,- Kč bez DPH. Podklady k výro-bě dodá MŠ Kluky. Dále pověřuje starostu obce a ředitelku MŠ k jednání o grafické úpravě stránek a starostu pověřuje k uzavření smlouvy.
Usnesení č. 19/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 19/2016 schvaluje vypracování projektové dokumentace „
Rozšíření vodovodu a kanalizace Vodrantská II“, na další parcely v nové zástavbě. Cena za projektové práce je ve výši
59 462,- Kč a inženýrská činnost ve výši 11 634,- Kč, oboje bez DPH. Zároveň pověřují starostu obce k dalšímu jednání
s firmou Provak KH ohledně projektu i uzavření a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 20/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 20/2016 neschvaluje žádost o pronájem pozemků Mysliveckému spolku Kluky, za účelem zřízení biopásů a vytvořením krytů pro zvěř.
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Ohlédnutí za akcemi, které již proběhly
Oslava MDŽ na Klukách
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Mezinárodní den žen je mezinárodně
uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů
k výročí stávky newyorských
švadlen v roce 1908.
Demonstrace žen na konci zimy,
tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA
na popud tamní Socialistické strany USA, velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března
1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Na první mezinárodní konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu roku 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení
pevného data. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven tento svátek v Německu, Rakousko - Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA , mezi jeho cíle
patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je
připomínán jako den mezinárodní solidarity žen
za rovnoprávnost, spravedlnost , mír a rozvoj.
Ženy ze spolku ŽENY KLUKY upekly zákusky, za
finanční podpory obecního úřadu nakoupily
chlebíčky ,víno a bonboniéry. Oslava MDŽ proběhla 5. března na obecním úřadu.
Děkujeme dětem a paní ředitelce z mateřské školky za jejich milé vystoupení a krásná přáníčka, panu Spálenému za nafocení naší oslavy a všem ženám, které se na tuto akci přišly pobavit a svou přítomností daly organizátorům najevo, že jejich úsilí při přípravě této
akce nebylo marné.
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MDŽ Olšany
Stejně, jako vloni, i letos ženy v Olšanech oslavily svůj svátek. Přivítaly společně jaro, ale hlavně se sešly a popovídaly si. Děti se pochlubily svým vystoupením. Bylo plno básniček a taky písniček. Nechyběla ani pánská
obsluha a k tomu něco dobrého na zub. Takže báječný den jsme si všichni báječně užili.

MDŽ Nová Lhota
Dne 12. března ženy z Nové Lhoty oslavily svůj svátek zpěvem, tancem a bohatým pohoštěním. O zábavu se postaraly také děti se svými básničkami a
pan Nováček, který celé odpoledne neúnavně hrál
na harmoniku.
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Dětský karneval na Klukách
Také letos jsme připravili maškarní karneval pro děti z našich
obcí. Konal se 20. března 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu. Přišlo velké množství krásných masek. Děti tancovaly, hrály hry a řádily s nafouknutými balónky. Vyvrcholením karnevalu byla tombola, ve které vyhrála každá maska.
Děti a jejich rodiče strávili
společně pěkné odpoledne.

Čarodějnice Kluky
Na pálení Čarodějnic jsme se všichni moc těšili. Čarodějnice k nám letos přiletěla (jako už několik minulých let ) z Prahy z Tróji od Franků. Když se s ní děti
vyfotily, tak byla umístěna na vrchol hromady a zapálil se oheň. Po zapálení ohně, si všichni pochutnávali na opékaných špekáčcích a tradičním svařáku.
Také nesměl chybět lampiónový průvod. Nakonec
oblohu ozářil krásný ohňostroj. Vše se vydařilo a budeme se těšit na příští rok.
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Vítání občánků
Dne 17.4.2016 proběhlo na Obecním úřadě na Klukách vítání občánků našich
obcí. Našimi novými občánky jsou: Šimon Loužil, Eliška Potměšilová, Ema
Potměšilová , Tereza Králová, David
Brejša , Jan Vavřina , Prokop Dvořák,
Matěj Spálený, Zuzana Svobodová,
Adam Sobek, Sabina Bundi , Adam Klement a František Kotrba. Všem přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Stavění "MÁJE" a pálení čarodějnic v Olšanech.
30.dubna, jsme se v Olšanech na návsi sešli v hojném počtu, podpořit naše hochy, kteří pro nás postavili krásnou olšanskou Máj.
Potom jsme se vydali za ves, kde vzplál velký oheň, na kterém
jsme upálili jednu pěknou čarodějnici. No a nakonec jsme to
všechno spláchli dobrým pivkem v naší hasičárně. Tak zase za rok
naviděnou pod Májí.
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Noc kostelů
V pátek večer 10. června se na mnoha místech České Republiky otevřely
dveře a brány kostelů. Noc kostelů byla, 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 zapojil i náš kostel svatého Jana Křtitele na Klukách.
Brány kostela se otevřely před šestou hodinou. Společně s OÚ jsme si pro
vás připravili program s několika komentovanými prohlídkami o historii
kostela, malé občerstvení a zazpívali jsme vám. Po celou dobu probíhala
také dobrovolná sbírka na opravu sakristie.
V 18 hodin jsme se připojili rozezněním zvonů k celorepublikové Noci
kostelů. Po mnoha letech zazněl klucký zvon jménem Václav a zazvonil
nám na něj pan Zinek.
Potěšilo nás, že jste přišli a děkujeme i za vaše příspěvky na
připravovanou opravu sakristie. Doufáme, že se vám naše
provádění, zpívání a také čas s námi líbil a že si to opět příští
rok zopakujeme.
Do budoucna plánujeme kostel otevřít pro širokou veřejnost
vícekrát do roka. Kostel má příjemnou akustiku, proto by bylo
hezké, kdyby se zde občas pořádaly různé akce, koncerty, případně neodmyslitelné mše, které do kostela patří. Zkusme
spojit síly a pomoci, aby nejen my a naše děti, ale případně i jejich děti se mohly kochat tímhle jednoduchým
a přitom tak hezkým kostelíčkem.
Lucie Snížková, Hana Wagenknechtová a Petra Jelínková.

Muzikál Sibyla - královna ze Sáby a muzeum voskových figurín Grévin
14. května uspořádal spolek Ženy Kluky s Obecním úřadem Kluky zájezd na muzikál Sibyla, královna ze Sáby
a do muzea voskových figurín Grévin.
Muzeum je rozdělené do několika sekcí: Ve Staropražské kavárně jsme se setkali s dvojníkem Bohumila Hrabala, Vladimíra Menšíka a Francze Kafky, ve Svatyni sportu se každý rád vyfotil s legendárními sportovci Pavlem Nedvědem, Petrem Čechem, Jaromírem Jágrem, Emilem Zátopkem nebo Martinou Navrátilovou, v sekci
Historie jsme měli možnost nahlédnout do historie české země a setkat se s císařem Rudolfem II, Karlem IV.
nebo mistrem Janem Husem. Atmosféru prken, která znamenají svět jsme nasáli v kouzelném divadle, kde
nás vítal John Lennon, Anna Geislerová, Miloš Forman, Jan Tříska a Ema Destinová. Asi náš největší obdiv
patřil Plesovému sálu. Ukázce luxusu a nejznámějším osobnostem naší planety – šarmantní George Clooney
k nerozeznání od skutečného, krásná Meryl Streep, Angelina Jolie, Brad Pitt, potkali jsme se s Marilyn
Monroe, Elvisem i Karlem Gottem. V poslední sekci jsme si za pomocí počítače vytvořili vlastní 3D portrét.
Po návštěvě muzea byl čas na kávu a občerstvení a poté jsme se přesunuli do divadla Hybernia na další kulturní zážitek – muzikálový příběh královny Sibyly a moudrého Šalamouna. Muzikál režíroval Radek Balaš, krále Šalamouna zpíval Daniel Hůlka, královnu Sibylu Eva Burešová. Obdivovali jsme nejenom zpěv a tanec, ale
i krásné kostýmy. Po dvouhodinovém zážitku jsme vyjeli k domovu.
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Dětský den na Klukách
Dne 18.6.2016 se konal na místním hřišti
dětský den. Sešly se děti všech věkových
kategorií.
Celé odpoledne probíhalo v duchu her a
soutěží. Největší atrakcí byl tradičně skákací hrad se skluzavkou. Pro každé dítě byl
připraven párek, nanuk a limonáda. Dospělí si mohli zakoupit klobásu a pivo. Dětský
den se i letos vydařil.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu dětského dne.
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V

ážení spoluobčané,
v únorovém vydání obecního zpravodaje NOVINY OBCE KLUKY se objevilo oznámení Mysliveckého spolku Kluky, které bylo zároveň šířeno po okolních obcích. Jelikož toto oznámení poškozuje naši dobrou pověst
a očerňuje nás v očích široké veřejnosti, jsme nuceni na něj reagovat
a uvést několik skutečností na pravou míru:
1/ Od změny legislativy jsou František Snížek a Vladimír Krtil spoluzakladateli Honebního společenstva Kluky. Od počátku byli řádně
zvoleni do honebního výboru Společenstva, a to do funkce starosty
a místostarosty.
2/ Na základě Stanov Společenstva byla valnou hromadou Společenstva přenesena pravomoc ve věcech pronájmu honitby na honební
výbor, a to včetně uzavírání a vypovězení uzavřených smluv.
3/ Neshody v původním Mysliveckém sdružení Pokrok Kluky vedly k tomu, že sdružení ztratilo honitbu
a tuto si na začátku roku 2013 soukromě pronajal pan Karel Šrámek, který se později stal i předsedou Mysliveckého sdružení. Myslivecké sdružení tedy žádnou honitbu pronajatou nemělo.
4/ Pro nedodržování podmínek nájemní smlouvy byla panu Karlu Šrámkovi v polovině roku 2015 nájemní
smlouva řádně vypovězena. Pro Honební společenstvo bylo velkým překvapením, že na vypovězení nájemní
smlouvy panu Šrámkovi podrážděně reagovalo Myslivecké sdružení Pokrok tím, že podle jejich názoru je třeba vyměnit většinu výboru Honebního společenstva, aby si sdružení mohlo o honitbě rozhodovat samo. Zdůrazňujeme, že nájemní smlouva se Mysliveckého sdružení netýkala.
5/ Za účelem zvrácení rozhodování valné hromady Honebního společenstva ve prospěch Mysliveckého
sdružení byly od členů Společenstva doslova vymáhány plné moci k jednání na valné hromadě a byli dokonce
oslovování i nečlenové Společenstva. Plné moci byly vymáhány i od těch členů, kteří již plnou moc udělili jiné
osobě, takže za jednoho člena pak vystupovali dva zmocněnci.
5/Na valné hromadě však žádné změny provedeny nebyly.
6/ Následovaly dvě schůzky mezi výbory Mysliveckého sdružení a Honebního společenstva o možnosti
spolupráce a podmínkách uzavření nájemní smlouvy s Mysliveckým sdružením. Mezi výbory došlo k rámcové
dohodě, ale tato dohoda musela být následně schválena členskou schůzí Mysliveckého sdružení.
7/ V mezidobí probíhala veřejná soutěž na uzavření nájemní smlouvy k honitbě. Zájemci měli podat přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi do stanoveného termínu. Přihlášku však podal pouze nově vzniklý
Myslivecký spolek Věno Kluky, který vznikl coby snaha začít konečně řešit hrubé přestupky na poli myslivosti,
které se v posledních letech objevily a neřešily
8/ Členská schůze nyní již Mysliveckého spolku Kluky (dříve Mysliveckého sdružení Pokrok Kluky) konaná
dne 18. 12. 2015 místo dohody zaútočila na představitele Honebního společenstva (a své členy) s tím, že pokud Honební společenstvo neuzavře nájemní smlouvu s jejich spolkem, a to bez jakýchkoli podmínek, budou
ze spolku vyloučeni. Tak honební starosta a místostarosta byli vyloučeni z Mysliveckého spolku Kluky.
9/ Na konci roku 2015 navštívil bývalý předseda Mysliveckého sdružení Milan Šrámek honebního starostu
Františka Snížka a opět proběhla dohoda o možné spolupráci Mysliveckého spolku Kluky a Honebního společenstva Kluky. Po Novém roce byli představitelé Mysliveckého spolku pozváni do honebního výboru, kde se
měla dohoda upřesnit. Jednání neproběhlo, namísto toho tentýž Milan Šrámek oznámil, že na představitele
Mysliveckého spolku Věno Kluky bude podána žaloba. Členům Mysliveckého spolku Kluky je nyní ze strany
výboru bráněno ve výkonu práva myslivosti na honitbě Honebního společenstva Kluky pod pohrůžkou vyloučení a jsou rozesílána očerňující oznámení.
František Snížek, Vladimír Krtil
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Naši jubilanti

Zveme všechny děti i dospělé
na výlet na hrad a zámek Staré Hrady u Jičína
Kdy 3.9.2016 v kolik v 8 hodin
Kde autobusová zastávka Kluky
Vše o hradu a zámku se dozvíte na http://www.starehrady.cz

Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí
pohody do dalších let.
Zdeněk Čálek
Růžena Tůmová
Božena Urbanová
Růžena Stehlíková
Anna Mezerová
Naděžda Řeřábková
Božena Bílková
Jindřich Vaníček
Kluky
Alena Schovancová
Marie Heřmánková
Marie Uhrová
Terezie Hodasová
Jiří Vrabec
Anna Vaníčkoá
Miluška Siváčková
Anna Olivová
Blažena Vobořilová
Olšany
Jan Šlejtr
Jaroslav Koubský
Slavomír Vyčítal
Nová
Lhota

Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
Jan Werich

František Hanuš
Františka Krtilová
Marie Krtilová
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Pálení čarodějnic Nová Lhota

40. let otevření hospody v Klukách

Restaurace Mamma Mia v Klukách Vás
srdečně zve k příjemnému posezení u
dobrého piva, nealka a mezinárodní kuchyně.
V brzké době pro Vás chystáme pravou
italskou pizzu.
Otevřeno každý den od 16 hod.
Přejeme všem krásné léto
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