
   

 

    Číslo 4     Ročník 5      Vychází čtvrtletně 

Povánoční ohlédnutí za (vánočními) tradicemi a zvyky 
České Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky, které nám 

závidí celý svět, a na zahraničních portálech o nich naleznete pou-

ze zmínky obdivu. Tradiční české Vánoce jsou dokonce motivem 

pro zahraniční turisty, aby v době svátků navštívili naši republiku. 

Na rozdíl od jiných zemí u nás Vánoce i přes veškerou snahu, stále 

ještě nejsou ryze komerční, ale ani čistě křesťanské. České tradice 

mají ze všeho jen to nejlepší.  

Šupina pro štěstí 
Kapr je symbol Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní 

večeře. Traduje se, že ten, kdo si schová šupinku pod talíř, bude mít po celý následující rok štěstí. Kapří šu-

pinka má také zajistit i dostatek peněz a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí i v peněžence. 

Tradice stolování 
Tradice jezení oplatku s medem patří symbolikou k jezení těla Páně a díky kulatosti oplatku je zde i symboli-

ka Slunce. Na stole by mělo být 12 chodů jídla. Každý chod za jeden měsíc v roce. Jediná hospodyně může 

vstát od stolu. Tradic a zvyků je mnohem více a celkem se liší region od regionu.  

Zlaté prasátko 
Zlaté prasátko vzniklo jako motivační prvek dětí, aby se vydržely postit až do štědrovečerní večeře. Celý den 

být o hladu je obzvlášť pro děti náročné, a tak se začalo říkat, že ten, kdo to vydrží, tak s první hvězdou na 

nebi uvidí i zlaté prasátko. Prasátko je také vánočním symbolem, který představuje synonymum pro štěs-

tí.To, jestli tomu tak doopravdy je, se musíte přesvědčit sami, třeba o těch letošních Vánocích. 

Krájení jablka 
Po modlitbě a snězeném oplatku nastalo hodování, někde v jejich průběhu, u některých na počátku a u ji-

ných spíše až ke konci, dojde na krájení jablíčka. Tato klasická a známá česká tradice věštila, zda daného čeká 

za rok život anebo smrt. Život znamená nález pěticípé hvězdičky ve středu a smrt křížek.Této věštby se ne-

musíte bát. Stačí, když si vezmete zdravé a velké jablko a rozříznete jej pěkně ve středu kolmo ke stopce. 

 
Pokračování na str. 3 
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SEZNAM  USNESENÍ  2015 

Zápis č. 9/2015  zasedání ZO ze dne 10.11.2015 

Usnesení č. 34/2015:    
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením bere na vědo-
mí Rozpočtové opatření Obce Kluky č. 11 a 12.   
 

Usnesení č. 35/2015:  

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením č. 35/2015 

schvaluje a vydává formou opatření obecné povahy změnu č. 3 územní-

ho plánu Obce Kluky, 
 

Usnesení č. 36/2015:  

Zastupitelstvo Obce Kluky po projednání svým usnesením schvaluje a 
vydává Veřejnou vyhlášku – oznámení  o vydání změny č. 3 územního 
plánu  Obce Kluky 
 

Usnesení č. 37/2015:  

Zastupitelstvo obce Kluky  projednalo a odsouhlasilo plán společných 
zařízení v KoPÚ Močovice, zpracovaných firmou GEO Hrubý s.r.o., Plzeň 
 

Zápis č. 10/2015  zasedání ZO ze dne 1.12.2015 

Usnesení č. 38/2015:  

 Zastupitelstvo projednalo a  schválilo sepsání nájemní smlouvy mezi 
Obcí Kluky a p. J. T., bytem Úvaly na pozemek parc. č. 35/1 v k.ú. Olšany 
o výměře 1 113 m2. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 
1.1.2016 do 31.12.2018. Výše nájmu je stanovena dohodou a nájemné 
činí 5 500,- Kč ročně. Zároveň pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy.  
 

Usnesení č. 39/2015:  
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením bere na vědo-
mí Rozpočtové opatření Obce Kluky č 13.    
 

Zápis č. 11/2015  zasedání ZO ze dne 17.12.2015 

Návrh usnesení č. 40/2015:    
 Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Kluky, MŠ Kluky na rok 2016  
 

Návrh usnesení č. 41/2015:    
 Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením bere na vědo-
mí Rozpočtové opatření:  Obce Kluky =  č. 14, 15, 16;  MŠ Kluky   =   č. 1 
 

Návrh usnesení č. 42/2015: 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením schválilo nové-
ho nájemce restaurace Kluky č.p. 100 pana Pavla Klimta, bytem Třebeši-
ce 9. K uzavření a podpisu nájemní smlouvy od 1.1.2016 na dobu neurči-
tou pověřen starosta obce 
 
Návrh usnesení č. 43/2015 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 43/2015 
schvaluje  OZV č. 4/2015 – úhradu vodného pro obec  Kluky na 2016.  
Cena vodného je ve výši 47,79 Kč včetně 15%  DPH/m3  v jednosložkové 
formě 

Poplatky 
Poplatky v roce 2016 

Popelnice          

osoba s trvalým pobytem 600,- Kč 

rekreační objekt 600,- Kč 

Pes    

jeden pes 60,- Kč 

druhý a každý další pes 90,- Kč 

 

Tyto ceny platí při zaplacení do 

31.5.2016. Po tomto datu budou 

vybírány poplatky v plné výši, tj.: 

Popelnice   

osoba s trvalým pobytem 878,- Kč 

rekreační objekt 878,- Kč 

 

Forma úhrady 

1. Osobně v kanceláři OÚ 

 Pondělí, středa, čtvrtek, pátek:      

  8.00 – 11.00 

 Úterý         

  8.00 – 11.00,  13.00 – 16.30 

2. 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 
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Návrh usnesení č. 44/2015 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo OZV č. 5/2015 – úhradu stočného pro obec  Kluky na 2016, pro kanalizaci 
a ČOV Kluky ve výši 38,19 Kč/m3 (cena nezměněna). Účtování stočného dle směrných čísel přílohy č. 12 
prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  v platném znění.   
 
Návrh usnesení č. 45/2015 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo ponechat výši poplatků 878,- Kč za rok na rok 2016 dle vydané  OZV č. 
1/2014 o místním  poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování  komunálních odpadů se všemi právy a povinnostmi.   

Jmelí 
I když by se vám mohlo zdát, že zavěšené jmelí je americkou tradicí, ve skutečnosti tato tradice sahá až do 

doby Keltů.  

Pouštění lodiček 
Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Rozlouskněte vlašské oříšky, vyberte jejich náplň a do 

jejich s pomocí roztaveného vosku připevněte zbytky téměř dohořelých svíček.Do lavoru napusťte vodu, 
zapalte svíčky a dejte lodičky plout na vodu. Majitele té lodičky, která svítí nejdéle, čeká dlouhý život. 

Lití olova 
Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízké. Olovo se roztaví na kovové lopatce nad plamenem, a 

pak se vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte opatrně, ale najednou.Ve vodě olovo ztuhne a zanechá tak urči-
tý abstraktní tvar. Podle odlitku pak lidé hádali, co je v budoucnu čeká. 

Zpívání koled 
Koledy patří neodmyslitelně k tradicím nejen českých Vánoc. Původně je zpívaly děti pouze v daném období, 

kdy chodívaly po vsi a koledovaly si o nějakou sladkou výslužku.  

Házení střevícem 
Svobodné vdavekchtivé dívky v období vánoc házeli střevícem za hlavu směrem ke dveřím. Pokudse špička 

boty otočí směrem ke dveřím, znamená to, že se dívka vdá. Jestliže ke dveřím směřuje pata boty, dívka ještě 
zůstane jeden rok neprovdaná doma. 

Jablko a zápalky 
Tato tradice patří opět mezi věštecké, kdy dívka řešila dilema a vybírala si mezi několika nápadníky. Při této 

věštbě se vezme jedno jablko a tři zápalky.Zápalky zapíchněte do jablka s myšlenkou na jednoho nápadníka. 
Pak všechny zápalky najednou zapalte, která hoří 
nejdéle, představuje toho pravého nápadníka. 

Barborka 
Na svatou Barboru (4.12.) chodí každá dívka, která 

se chce vdát, trhat Barborku. Barborku přitom před-

stavují třešňové větvičky anebo také Zlatý déšť natr-

haný až po setmění. Jestli Barborka do Štědrého dne 

rozkvete, dívka najde svého ženicha. Pro dokonalý 

efekt je zapotřebí, aby dívka větévky zalévala vodou 

nošenou v ústech. 

Pokračování ze str. 1 
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Ohlédnutí za akcemi, které již proběhly 

Rozsvícení vánočního stromečku 

Olšany 

Letos se vánoční stromeček rozsvítil za hojné účasti 
dospělých a dětí. Voněl svařáček, bylo cukrovíčko, 
štrůdl a další dobroty. Na stromečku zářily světýlka a 
pod stromečkem zase očička dětiček, které recitova-
ly básničky. Nechyběly ani koledy, které jsme zpívali 
všichni společně. Co k tomu dodat. Vesnice zase  
ožila a byl to opravdu krásný večer. 

Rozsvícení vánočního stromečku 

Kluky 

Mezi již tradiční akci  Obce Kluky a spolku Ženy 
Kluky patří rozsvěcení vánočního stromu. 

To se  letos z důvodu nepříznivého počasí konalo 
až 5.prosince. 

S přípravou na tuto akci, která je symbolem přá-
telství, lásky, klidu a pokoje, se začíná mnohem dří-
ve, protože je nutné vybrat vhodný strom, ukotvit ho 
a ozdobit. Za to musíme poděkovat zaměstnancům 
OÚ Kluky. Ženy ze spolku ŽENY KLUKY upekly vánoč-
ní cukroví a oblíbený štrúdl, díky jim se mohli dospělí 
zahřát svařákem a děti  čajem. 

Na letošním rozsvěcení stromu  přibyla nabídka 
čokolády a drobných dárečků, které mohly potěšit 
pod vánočním stromečkem. O kulturní program se 
postaraly děti z naší mateřské školky a svým výkři-
kem  Stromečku rozsviť se, stromek rozsvítily. Ještě 
jednu novinku jsme letos zaznamenali. Po rozsvěcení 
stromu proběhla Mikulášská nadílka. Děti dostaly od 
Mikuláše, čerta a anděla balíček sladkostí. 
Vyvrcholením celé akce bylo  vypálení ohňostroje.  
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Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Klukách 

15.12.2015 se uskutečnil již pátý vánoční koncert  
v našem kostele. Vánoční melodie a koledy hráli a zpí-
vali studenti sboru při Střední pedagogické škole 
Čáslav. Koncert se vydařil, je škoda, že si v předvánoč-
ním čase nenašlo více našich občanů chvilku na pěkný 
zážitek. Jako již tradičně byl vystaven místní betlém. 

Silvestr v Olšanech 

Nový rok jsme přivítali, jako již tradičně na návsi. V 
celé vesnici už od večera bouchaly petardy a zářily 
světlice různých barev. I když se nás nesešlo moc, tak 
jsme přivítali rok 2016 vesele a s přáním všeho dobré-
ho hlavně hodně zdraví a spokojenosti pro všechny. 

Výlet do Wroclawi 

V sobotu 28.11.2015 jsme vyrazili na adventní trhy do 

Wroclawi. Cesta rychle ubíhala, jediné zdržení bylo při par-

kování, když jsme nemohli najít parkoviště pro autobusy. 

Před polednem se to podařilo, a tak jsme vyrazili s panem 

průvodcem po historických památkách města.   

Prohlédli jsme si historické centrum. Také jsme přešli přes 

most Tumski nazývaný občas mostem zamilovaných, který 

se klene přes řeku Odru a spojuje Ostrow Tumski s ostrovem 

Wyspa Piasek. 

Tento ocelový, dvoublokový, nýtovaný most byl postaven v roce 1889. Každý rok zde zamilované páry spo-

lečně připevňují visací zámek jako symbol své lásky. Jak vypráví městská pověst, dokud zámek bude na mostě 

viset, potud láska bude trvat. Po té, co někteří 

z nás připevnili své zámky, tak jsme pokračovali 

v prohlídce města, kterou pan průvodce zakončil 

na známém Rynku. Tady jsme se rozešli.  

Většina z nás zamířila do víru adventních trhů  

a započala prohlídku stánků výborným svařákem, 

který nabízeli ve všech možných příchutích. Na-

konec jsme ještě stihli nakouknout do místních 

obchodních center a koupit nějakou tu maličkost 

na památku. Den rychle utekl a už jsme seděli 

zase v autobusu a ujížděli k domovu. Výlet se vy-

dařil a už teď přemýšlíme kam vyrazit letos. 
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Proměny našich obcí 

Vážení spoluobčané, 

původní Myslivecký spolek Kluky, který v našem 

regionu působí podle dochovaných dokladů nejméně 

již od roku 1947, si Vás dovoluje upozornit, že v na-

šem regionu byl na sklonku roku 2015 založen nový 

myslivecký spolek.  

Nový myslivecký spolek je zakladateli pojmenován 

jako Myslivecký spolek Věno Kluky se sídlem Pucheř 

31, IČO 045 82 918. Tento nově vytvořený spolek ne-

má s původním „Mysliveckým spolkem Kluky“ nic 

společného. Zakladateli Mysliveckého spolku Věno 

Kluky jsou František Snížek, Pucheř, Vladimír Krtil, No-

vá Lhota a Zdeněk Málek, Souňov. Je velice podivné  

a přímo zavádějící, co vedlo zakládající členy nového 

spolku, aby nový spolek pojmenovali Myslivecký spo-

lek Věno Kluky. Zejména proto, kdy ani jeden ze členů 

nového spolku není občanem obce Kluky. 

Nabízí se tedy řada otázek, proč je v názvu Věno 

Kluky a zda se nejedná o spekulativní záměr vedený 

k oklamání občanů při záměně spolků?  

Pokládáme tedy za velmi důležité seznámit občany 

s následujícími skutečnostmi, které přímo souvisí 

s vedením Honebního společenstva Kluky. Do vedení 

Honebního společenstva Kluky byli za podivných okol-

ností zvoleni právě zakládající členové nového Mysli-

veckého spolku Věno Kluky, jmenovitě František Sní-

žek, Vladimír Krtil a Zdeněk Málek. Honební společen-

stvo je sdružením majitelů pozemků v našem regionu 

a rozhodování o pronájmu honitby náleží vedení spo-

lečenstva. Jmenovaní členové vedení společenstva si 

prosadili neomezeně rozhodovat o pronájmu honitby. 

Své neomezené oprávnění využili a za zády původního 

Mysliveckého spolku Kluky si honitbu pronajali sami 

sobě, tedy novému Mysliveckému spolku Věno Kluky, 

jehož jsou zakladateli.   

Tímto oznámením tedy oslovujeme občany našeho 

regionu, majitele pozemků a členy Honebního spole-

čenstva Kluky, aby se informovali, komu dali nebo 

v budoucnu dají svojí důvěru při hlasování na Valné 

hromadě Honebního společenstva Kluky. 

Původní Myslivecký spolek Kluky, po více jak šede-

sáti letech, ztratil vlivem klamavého jednání shora 

uvedených osob svoje nezadatelné právo na výkon 

myslivosti, tak jak jej po desítky let vykonávali naší 

otcové a dědové.   

výbor původního Mysliveckého spolku Kluky 

Myslivecký spolek Kluky - Oznámení 

Bývala fara nyní ve vlastnictví pana Kurcsi 
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Plánované akce 
Datum bude upřesněn 

Naši noví občánci 

Rodičům srdečně blahopřejeme a dětem přejeme do 

života vše nejlepší. 

Naši jubilanti 

Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí  

 pohody do dalších let. 

Kluky 

Milada Jirsová 

Miluška Studničková 

Zdeněk Zelinka 

Josef Zinek 

Bohuslav Janda 

Ludmila Hošková 

Zbyněk Hošek 

Josef Tůma 

Olšany  
Vlasta Mrázková 

Miroslav Filip 

Nová 

Lhota  

Věra Čejková 

Dagmar Chalupová 

Zděnka Chalupová 

Marie Brejchová 

Snít o čemkoliv, o čem dokážete snít, je krása  

lidské mysli. Dělat, co chcete dělat, je síla lidské vů-

le. Věřit sobě, abyste prověřili své limity... To je od-

vaha uspět. 

Roman Hampl  

Kluky  

Dětský maškarní karneval  

Vítání občánků  

MDŽ   

Olšany  

MDŽ  

Nová Lhota 

MDŽ  

30.11.2015 Zuzana Svobodová  Kluky 

22.12.2015 Sabina Bundi  Kluky 

27.12.2015  Adam Klement Kluky 

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ 

19.1.2016 Oldřich Slavík ve věku 74 let 

25.1.2016 Jiří Makal ve věku 82 let  
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Štěstí tomu, kdo ho nemá. 
Lásku tomu, kdo je sám. 
Zdraví všem, kdo nemocní jsou. 
Něhu těm, co za krásou jdou. 
Opuštěným srdce, která pro něj budou bít. 
A všem v novém roce 2016 pocit, že je krásné žít. 
 
Redakce novin 

UPOZORNĚNÍ 

Obecní úřad upozorňuje všechny občany, kteří platí faktury za 

vodu a kanalizaci na běžný účet, aby své platby prováděli přesně 

dle částky uvedené na faktuře a včas. 

 

Dále OÚ žádá občany, kteří ještě neuhradili faktury, aby tak uči-

nili co nedříve a vyhnuli se tak případným sankcím. 


