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Vychází čtvrtletně

Jak nám vzniká dětské hřiště na Klukách v nové zástavbě
Po získání dotace konečně došlo na stavbu dětského hřiště.
Protože hřiště bylo montováno formou šéfmontáže, byla nutná
spolupráce dodávající firmy, která poslala jednoho montéra.
Zbývající práci provedli pracovníci obecního úřadu a tatínkové z
nové zástavby. Montáž prvků se zvládla za dva dny. Po té pracovníci obecního úřadu zabetonovali obrubníky kolem všech
herních prvků, kde musí přijít
dopadová plocha – kačírek.
Pak už dodavatelská firma
dovezla kačírek a pracovníci
ho navozili a rozhrnuli kolem
prvků. Ještě v letošním roce
bychom chtěli celé hřiště oplotit, vyrobit sezení pro rodiče
a provést terénní úpravy.

SEZNAM USNESENÍ 2015
Zápis č. 7/2015 zasedání ZO ze dne 13.7.2015
Usnesení č. 26/2015:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením bere na vědomí Rozpočtové opatření Obce
Kluky = RO č. 6 a 7: navýšení položek rozpočtu a proúčtování dotace ÚP
Usnesení č. 27/2015:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dle předložených nabídek zhotovitele na výměnu oken a dveří. Vyhodnocena a vybrána byla nabídka firmy OKNOSTYL group s.r.o., Kuřim, cena vč. 21% DPH ve výši 206 548,00 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 28/2015:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dle předložených nabídek zhotovitele na výměnu oken a dveří. Vyhodnocena a vybrána byla nabídka firmy Josef Vojáček, Olšany, ve výši 31 556,00 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Zápis č. 8/2015 zasedání ZO ze dne 6.10.2015
Usnesení č. 29/2015
A) Zastupitelstvo obce Kluky projednalo a odsouhlasilo navrhovanou změnu katastrální hranice mezi obcemi
Lomec a Úmonín; tak, jak je zakresleno a vyčísleno v předložené dokumentaci, která je nedílnou součástí toho
usnesení. Změna katastrálních hranic nastává v rámci řízení o Komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Lomec u Úmonína.
B) Zastupitelstvo obce Kluky projednalo a odsouhlasilo plán společných zařízení ke KPÚ Lomec
Usnesení č. 30/2015
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením schvaluje pronajmout honební pozemky ve vlastnictví obce Kluky ve prospěch Mysliveckého sdružení Pokrok Kluky, zároveň pověřuje starostu obce, v případě jeho nepřítomnosti místostarostku obce k zastupování na
jednání valné hromady Honebního společenstva Kluky.
Usnesení č. 31/2015
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením neschvaluje pronajmout rybník parc. č. 178/33
v k.ú. Nová Lhota Spolku rybářů při ZDV Krchleby za účelem odchovu ryb ke sportovnímu rybolovu na jiném
rybníce.
Návrh usnesení č. 32/2015:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením bere na vědomí Rozpočtové opatření Obce
Kluky č. 8, 9 a 10.
Usnesení č. 33/2015:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání schvaluje:
a) přijetí dotace z FROM Krajského úřadu Středočeského kraje pro rok 2015 na výměnu oken v budově OÚ
Kluky
b) pověřuje starostu obce Jaroslava Čálka k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
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NOVÁ RUBRIKA
Příspěvky našich občanů

Nepalte plasty!!!

Okénko společenského chování
Pozdrav – je důležitý ve vztahu mezi lidmi. Pozdravit je zdvořilostí, ale
odpovědět povinností.
Pozdravem nešetříme a při pozdravu se díváme protějšku do očí.
S pozdravem je vždy spojen úsměv, jinak vyznívá neupřímně.
Pozdrav by měl vyjádřit radost nad shledáním s druhým člověkem. Proto si lidé přejí všechno dobré: dobrý den, dobrý večer, příjemný víkend.
Nepozdravit je v chování hrubým přestupkem. Existuje takové pěkné
rčení: nejdůležitější u dětí je, aby uměly pozdravit a říci děkuji.
Pravidla zdravení
Zdravíme všechny známé, i ty, které známe jen od vidění, alespoň úklonou hlavy a úsměvem
Zdravíme též neznámé v prostředí, kde jsme sami – lesní cesta, chodba
domu, čekárna u lékaře, kupé ve vlaku, řidiče v autobuse, obchod, školní třída, hospoda ,vlastně kdekoliv, pouze v metru či tramvaji nebo na
noční městské ulici osamělého chodce nikoliv.
Zdraví Mladší staršího
Zdraví Muž ženu
Společensky méně významná osoba zdraví jako první (významnější
osoba musí mít možnost se rozhodnout, s kým se pozdraví a s kým ne)
NIKDY OVŠEM NEUDĚLÁTE CHYBU, KDYŽ POZDRAVÍTE JAKO PRVNÍ I
TEHDY, KDYŽ JSTE V POZICI STARŠÍHO, ZKUŠENĚJŠÍHO, VÁŽENĚJŠÍHO!
Způsoby zdravení
NEVERBÁLNÍ (BEZE SLOV) Podání ruky – jako první podává osoba společensky významnější, úklon hlavy nebo celého těla, smeknutí klobouku,
jiné gesto či pohyb (poplácání, zamávání, vztyčení ruky…) úsměv či jiná
mimika, polibek ruky, na tvář, na ústa…
VERBÁLNÍ (SLOVY) dobrý den, ráno, dopoledne, odpoledne, večer, na
shledanou, na viděnou, sbohem, spánembohem, ahoj, nazdar, buď
zdráv, rukulíbám, lovu zdar, čau, těbůh, těpic…
A na závěr zlaté pravidlo : JAKO PRVNÍ ZDRAVÍ TEN SLUŠNĚJŠÍ!
Více informaci najdete v jakékoliv knize o společenském chování.
Petra Jelínková

Nově jsme připravili rubriku „ PŘÍSPĚVKY NAŠICH OBČANU“ ,kde mohou občané všech našich obcí přispívat
svými nápady, postřehy, kritikou, ale i chválou do našich
novin. Své články posílejte na emailovou adresu
noviny.kluky@seznam.cz, nebo osobně na obecní úřad.

Taky utíkáte od rozdělané práce
na zahrádce, honem sbíráte čerstvě
vyprané prádlo a zavíráte okna,
protože se na vás valí čpavý, žlutý
kouř? Máte pocit, že s vám roztrhnou plíce a dusíte se? To některý ze
sousedů pálí v kamnech nebo
v kotli plastové obaly. Je to lenost odnést je do žlutého kontejneru nebo snaha ušetřit za vhodnější palivo?
Ať je důvod jakýkoliv, výsledek je
stejný. Ve vzduchu se vznášejí jedovaté zplodiny z nedokonalého spalování plastů, které jsou, podle
imunologů, jednou z hlavních příčin
závažných chorob (astma, alergie,
rakovina a další).
Pravda, vítr většinou kouř odvane, ale tím nic nekončí. Zplodiny nedokonalého domácího spalování jsou prakticky nezničitelné.
Spadnou na zem, vsáknou se s vodou do půdy a koloběhem se k nám
opět dostanou. Je jimi promořeno
ovoce, zelenina i maso domácích
zvířat, která krmíme kontaminovanou trávou.
Buďme rozumní a ohleduplní
k sobě, svým dětem, vnoučatům
i ke svým sousedům. Nepalme
plasty. Snažme se nenechat po
sobě půdu promořenou jedy. Využívejme k odkládání plastů žluté
kontejnery. Nic nás to nestojí a
zásadně přispějeme k zachování
čisté přírody, která nás obklopuje.
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Ohlédnutí za akcemi, které již proběhly
Výlet pro děti - ZOO Praha

Oprava hasičské zbrojnice

V sobotu 29.srpna jsme se vydali na výlet do
ZOO do Prahy. Zvířátka se na nás už od rána
těšila a my na ně také. Ukazovala se nám v celé své kráse, lachtani přidali i akrobatické
kousky. Všichni jsme prožili krásný slunečný
den a v odpoledních hodinách se vrátili domů.
Poděkování patří Ženám Kluky a Obci Kluky,
kteří pro nás výlet připravili.
Nikdo se nám neztratil, výlet se nám vydařil.

Dne 10.10.2015 se pro ČHJ Kluky stala zcela jistě
VELKÁ událost. Proběhlo slavnostní otevření nově
zrekonstruovaného objektu hasičské zbrojnice v obci
Kluky.
Rekonstrukce byla zaměřena na celkovou přestavbu vnitřních prostor. Nově bylo vybudováno sociální
zařízení, které v budově chybělo, kuchyňka i vytápění krbovými kamny. Byla provedena i nová elektroinstalace.
K symbolickému přestřižení pásky byl vyzván starosta obce Kluky Jaroslav Čálek a místostarostka obce Kluky Naděžda Vrbová. Této slavnostní akce se
dále zúčastnili členové ČHJ Kluky a to jak aktivní tak
i ti, kteří stáli v roce 1973 u zrodu této hasičské
zbrojnice.
ČHJ Kluky děkuje touto cestou obecnímu úřadu
Kluky bez jehož finanční účasti by tuto rekonstrukci
nebylo možné vůbec provést. Dále je důležité poděkovat členům, kteří se aktivně podíleli na této rekonstrukci.
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Dětské hřiště v Olšanech.
Dne 22.8.2015, proběhlo v Olšanech malé slavnostní otevření dětského hřiště. Firma DEKONTA, sponzor
hasičů v Olšanech, věnovala finanční částku, která byla použita na nákup některých prvků a vedla tak vlastně
k založení dětského hřiště, pro ty nejmenší olšaňáčky.
Tyto prvky bylo ale potřeba ještě natřít a upevnit, což si vzali na starost naši hasiči. Tedy jenom pár členů. Ti
nejenom, že celé herní prvky postavili, natřeli a zabudovali, ale ještě nám všem připravili pohoštění. Za což
jim moc děkujeme. Od obecního úřadu přibyla ještě jedna skluzavka a další herní prvky snad ještě budou namontovány, včetně pískoviště. Teď jenom popřát našim dětičkám, aby se jim hřiště líbilo a hlavně aby ho využívaly.

5

Drakiáda
Ve středu 28. října jsme se sešli na parcelách za novou zástavbou
na pouštění draků. Počasí nám přálo. Sice bylo chladno, ale vítr
pořádně foukal a tak draci všech barev a tvarů létali jako o závod.
Jeden drak dokonce skončil až na dně rybníka. Na tvářích dětí byla
vidět radost a zapálení. V průběhu odpoledne se všichni občerstvili upečenými zákusky, čajem a svařákem. Drakiádu jsme zakončili
opékáním špekáčků.

Proměny našich obcí
Nově postavený dům vnučky paní Hájkové

Dům rodiny Hájkových
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Naši noví občánci

Odpady
Velkoobjemové kontejnery na ostatní
domovní odpad:
27.11.2015 – 31.11.2015
Svoz nebezpečného odpadu:
30.11.2015 od 6.00 hod

25.8.2015

David Brejša

Kluky

19.10.2015

Prokop Dvořák

Olšany

2.11.2015

Matěj Spálený

Kluky

Rodičům srdečně blahopřejeme a dětem přejeme do
života vše nejlepší.

Naši jubilanti
Nová okna na budově
obecního úřadu
Jistě jste si všimli změny na budově Obecního
úřadu Kluky. Letos v srpnu proběhla výměna starých nevyhovujících oken v celé budově za nová
plastová.
Obec Kluky na základě žádosti získala dotaci na
výměnu oken obecního úřadu a školky. Dotace byla
poskytnuta z Dotačního titulu FROM 2015.
Celková finanční částka přidělené dotace byla
254.581,- Kč
Vysoutěžená cena za okna se zednickými pracemi činila 237.886,- Kč

Plánované akce

Vladimír Vavřina
Hildegarda Štěpničková
Antonín Vrba
Kluky
Marie Vrbová
Václav Uher
Emilie Navrátilová
Bohumil Zahradník
Luboš Hanuš
Olšany
Berta Němcová
Marie Nesnídalová

Kluky
Zájezd Vánoční trhy Wroclaw

28.11.2015

Rozsvícení vánočního stromku

29.11.2015

Mikulášská nadílka na OÚ

05.12.2015

Vánoční koncert v kostele na
Klukách
Olšany
Rozsvícení vánočního stromku

Novoroční přípitek na návsi

Nová
Lhota

Pucheř

Jaroslav Čálek
Josef Chalupa
Josef Štěpánek

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

Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom,
mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu.
Josef Čapek
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Zájezd do polské Wroclawi
Výlet do předvánoční polské Wroclawi. Čeká vás prohlídka jednoho z nejstarších měst Polska s průvodcem.
Uvidíte most Grunwaldzkia, Domský ostrov s Katedrálou sv. Jana
Křtitele, radnici i Hala století zapsanou na seznamu UNESCO. Ve
Wroclawi se nachází univerzita, opera a Rynek – jedno z největších středověkých náměstí v Evropě. Pak vás již svou adventní sváteční atmosférou přivítají vyhlášené vánoční trhy na nádherně vyzdobeném Rynku. Nakoupit si zde můžete rozličné dárky pro své
blízké, ochutnat místní dobroty a užít si příjemný adventní den.
Wroclaw se může pochlubit ještě jednou unikátní atrakcí. Rozhodně se vyplatí tady koukat pod nohy. Trpaslíci (polsky krasnale)
jsou po celém centru a dodnes se množí. Postávají na rohu náměstí, lenoší v rozích, vysedávají na schodech, šplhají po sloupech,
stěhují kameny a lezou po římsách. Každý má svoje jméno a obvykle i profesi. Můžeme tu potkat hasiče, letce, ekonoma, zubaře,
motorkáře nebo snílka.
Vznikli jako produkt tzv. Pomerančové alternativy, která zpočátku reagovala na vyhlášení vyjímečného stavu v r. 1981, kterým
chtěj Wojciech Jaruzelski oslabit hnutí Solidarita. Mladí lidé
se rozhodli poukázat na absurditu režimu originálním způsobem –
chodili po městě převlečení za trpaslíky, rozdávali květiny a letáky,
čistili dlažbu kartáčky na zuby, zpívali a snažili se pobavit. A tak
trochu provokovat. Trpaslíci se pak stali symbolem revolty.

Krásné podzimní dny
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