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V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná
škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody málo vína
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy
panují rozličné nemoce.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem
odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát
nahradí.
Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
Lednová zima i na peci je znát.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, připravuj si
na únor kožich.
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti
Suchý leden, mokrý červen.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Když je leden bílý, je sedlákovi milý.




















Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby
mohl, umořil by v krávě
tele a v kobyle hříbě.
Únorová voda - pro pole
škoda.
Netrkne-li únor rohem,
šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro
drží, to dlouho již nepodrží
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze
za kamna.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom
bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš
jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na
poli neurodí
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.

Březen
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Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a
březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť pak jistě úrodný rok jest.
Lépe od hada býti uštknut, než v
březnu od slunce ohřát.
Jestli březen kožich stáhl, duben
rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku,
chleba režného.
Březnový sníh zaorati jest, jako
když pohnojí.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.
V březnu prach a v dubnu bláto
- sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez
trávy.
Suchý březen, studený duben,
mokrý máj - bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mokrý a
květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Jak prší v březnu, tak také v
červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po
velikonocích.
Mlha v březnu znamená za 100
dní bouřku.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

SEZNAM USNESENÍ 2016 - navazující
Zápis č. 5/2016 zasedání ZO ze dne 19. 7. 2016
Usnesení č. 21/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 21/2016
schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 Obce Kluky:
RO č. 5 – změna příjmů a výdajů ve vybraných paragrafech
Usnesení č. 22/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 22/2016 zrušuje usnesení č. 20/2016 ze dne 28.6.2016 (na žádost Mysliveckého
spolku Kluky)
Zápis č. 6/2016 zasedání ZO ze dne 6. 9. 2016
Usnesení č. 23/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 23/2016
schvaluje nákup asfaltového recyklátu v množství cca 500 tun včetně
dopravy. Dále pověřuje starostu obce k úkonům potřebným k realizaci
akce.
Usnesení č. 24/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 24/2016
schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 Obce Kluky:
RO č. 6 – změna příjmů a výdajů ve vybraných paragrafech (úřad práce x
§ 3639)
Zápis č. 7/2016 zasedání ZO ze dne 4. 10. 2016
Usnesení č. 25/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 25/2016
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Služebnosti IP-12-6008621/1, Olšany, p.č. 40/5, el. přípojka knn,
mezi obcí Kluky a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Zároveň pověřuje starostu
obce k uzavření a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 26/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 26/2016 neschvaluje uzavření Nájemní smlouvy (pachtu) žadatele p. Petra Langra,
pro rybník parc. č. 178/33 v k.ú. Nová Lhota.
Usnesení č. 27/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 27/2016
schvaluje vypracování projektové dokumentace vodovodního a kanalizačního řadu na další parcely v lokalitě při místní komunikaci parc. č.
177/2 v k.ú. Kluky a zároveň pověřuje starostu obce k dalšímu jednání
s firmou Provak KH ohledně projektu. Dále pověřuje starostu obce
k vypracování, uzavření a podpisu „Plánovací smlouvy“ s vlastníky daných nemovitostí k realizaci akce voda a kanalizace pro dané parcely.
Usnesení č. 28/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 28/2016
schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 Obce Kluky:
RO č. 7– změna příjmů a výdajů ve vybraných paragrafech a položkách

Zápis č. 8/2016 zasedání ZO ze dne 8. 11. 2016
Usnesení č. 29/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 29/2016 schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 Obce
Kluky: RO č. 8 – změna příjmů a výdajů ve vybraných paragrafech
Usnesení č. 30/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 30/2016 schvaluje cenu firmy Trango Kutná Hora
za pokácení 11 ks stromů, štěpkování a následnou likvidaci odpadu v Nové Lhotě, ve výši 34.000,00 Kč bez
DPH. Případné vícepráce budou konzultovány. Dále pověřuje starostu obce k úkonům potřebným k realizaci
akce.
Zápis č. 9/2016 zasedání ZO ze dne 22. 11. 2016

Usnesení žádné nebylo přijato
Zápis č. 10/2016 zasedání ZO ze dne 13. 12. 2016
Usnesení č. 31/2016:
Zastupitelstvo o projednání svým usnesením č. 31/2016 schvaluje plán práce, rozpočet Obce
Kluky a MŠ Kluky na rok 2017
Usnesení č. 32/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 32/2016 schvaluje Rozpočtové
opatření Obce Kluky č. 9, 10, 11 a Rozpočtové opatření MŠ Kluky č. 1
Usnesení č. 33/2016
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 33/2016 schvaluje vydání OZV č. 1/2016 – úhradu
vodného pro obec Kluky na 2017. Cena vodného je ve výši 48,51 Kč včetně 15% DPH/m3 v jednosložkové formě
Usnesení č. 34/2016
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 34/2016 schvaluje úhradu stočného na rok 2017, pro kanalizaci a ČOV Kluky ve výši 38,19 Kč/m3 včetně 15% DPH (cena nezměněna). Účtování stočného dle směrných
čísel přílohy č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Usnesení č. 35/2016
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 35/2016 schvaluje ponechat výši poplatků 878,- Kč za rok na
rok 2017 dle vydané OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se všemi právy a povinnostmi.
Usnesení č. 36/2016:
Zastupitelstvo svým usnesením č. 36/2016 schvaluje Plán inventur na r. 2017
Usnesení č. 37/2016:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 37/2016 schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti, IP-12-6008621/VB/3, Olšany, p.č. 40/5, el. přípojka knn, na pozemku parc. č. 411/3 v k.ú.
Olšany, mezi Obcí Kluky a ČEZ Distribuce, zároveň pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

Usnesení č. 38/2016:
Zastupitelstvo o projednání svým usnesením č. 38/2016 schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce na
2018-2020
ROK 2016 UKONČEN
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Ohlédnutí za akcemi, které již proběhly
Mikulášská nadílka
Tradiční mikulášská nadílka se v naší hospůdce konala 4.prosince
2016. Děti se na čerta, Mikuláše a anděla dobře připravily. Naučily se
hezké básničky i koledy . Některé děti byly hodně statečné a pro balíček sladkostí si došly sami, jiné musela doprovodit maminka. Všechno dobře dopadlo, čertík si žádné dítko neodnesl,a proto k nám naši
trojici určitě pozveme i letos.

Rozsvícení vánočního stromu na Klukách
26. 11. 2016 si pro nás připravily Ženy Kluky ve spolupráci s obecním
úřadem jako každý rok na zahájení adventního času rozsvícením vánočního stromu.
Děti ze školky měly krásné pásmo vánočních písní, ženy napekly dobroty, nechyběl tradiční svařák a v pět hodin rozsvítil oblohu krásný
ohňostroj.
Lucie Snížková s Lucií Hrubou si pro nás nachystaly a
zazpívaly pár známých koled a také několik rorátů, které se v adventní době zpívají.
Navíc jako novinka byl letos otevřen kostel, kde na zakončení večera si všichni mohli s Luckama zazpívat koledy. Lucie Snížková, Lucie Hrubá a Petra Jelínková by
chtěly poděkovat všem z Vás, kteří kostel navštívili.
Děkujeme také všem, co pomáhali s přípravou celého
odpoledne, ale také vám, co jste dorazili. Budeme se
na vás opět těšit na další akci.

Silvestr v Olšanech.
Letos jsme přivítali Nový rok v Olšanech opravdu v malém počtu.
I když petardy bouchaly celé odpoledne, nikomu se moc nechtělo do
zimy a mlhy ven. Přesto náves nebyla o půlnoci prázdná.
Ohňostroj se konal a to krásný.
Tak jsme ten rok 2017 přivítali a
doufejme, že nám přinese mnoho
dobrého.
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou, poděkovat sdružení Ženy Kluky, se kterým naše Mateřská škola již několik
let úzce spolupracuje. Naše děti pravidelně vystupují na akcích pořádaných tímto sdružením, např.
u příležitosti oslav MDŽ, vítání nových občánků
nebo rozsvěcení vánočního stromečku. Letos už
podruhé dostaly děti z naší školky od „Žen Kluky“
krásný dárek pod stromeček – hračky v hodnotě
dva tisíce korun. Mnohokrát děkujeme a těšíme se
na další spolupráci
D. Paďouková, ředitelka MŠ Kluky

Rozsvícení vánočního stromečku v Olšanech
Můžeme říct, že rozsvícení vánočního stromečku se stalo krásnou tradicí i v Olšanech. Dětičky recitovaly básničky a když se rozsvítil stromeček, tak jsme všichni zpívali koledy, i když nám mrznul nos i ruce. Zkrátka paní
Zima opravdu přišla i ke stromečku. No a protože nechyběl lahodný teplý svařáček, pro dětičky čajíček a plno
upečených dobrot, tak nám všem bylo fajn. Nakonec pro děti zazářil krásný ohňostroj, popřáli jsme si krásné
svátky a hajdy domů do tepla.
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Věnovanka vystoupí letos i s Josefem Zímou
Jak se, pane Musílek, Věnovance koncertovalo
v roce 2016? Je náročné udržet kapelu pohromadě?

videlných koncertů s celebritou (Josef Vejvoda, Václav Hlaváček…) a letos se můžete těšit na pana Josefa Zímu!

Dechová hudba Věnovanka absolvovala v roce 2016
celkem 28 vystoupení. Vzhledem k tomu, že v kapele máme partu super lidí, ze kterých energie přímo vyzařuje,
jsme vše zvládli s bravurou.
Práce s takovým kolektivem s sebou přináší samozřejmě mnoho radostí i starostí. Celkově mě to však dává
další energii do práce a muziky.
Kdybych to shrnul, tak Věnovanka má za sebou 4
roky působení na dechovkové scéně a jsme opravdu rádi,
že se naše publikum neustále rozrůstá, sbíráme vavříny a
snažíme se oslovit i mladší publikum „moderní“ hudbou.

Když se tak koukám na Věnovanku, tak si
myslím, že dechová hudba jen tak nevymře...
Myslím si a pevně doufám, že ne! Pokud budeme
všichni zdraví a budeme se navzájem podporovat a nic
zásadního se nestane, tak se můžete těšit na spoustu dalších krásných písniček.

Máte nějaké podporovatele ve vašem regionu?

Naším největším podporovatelem jsou rodiče, město Čáslav a KOPOS KOLÍN a.s. za což jim moc děkujeme.
Touto cestou bych chtěl požádat všechny čtenáře o podporu naší dechovky. Neváhejte a koukněte se na naše
Jak jste se vy sám (Václav Musílek) dostal k de- www stránky www.venovanka.cz a budeme rádi za jakýkochové hudbě a proč zrovna dechovka?
liv příspěvek či podporu.
U nás v rodině jsme vždycky měli nějakého toho
muzikanta. Děda hrával na harmoniku, taťka na klavír a já Jaké jsou plány Věnovanky do budoucna, čeho
byste ještě chtěli dosáhnout?
jsem nejprve hrál na klavír, který mimo jiné stále máme
Plány jsou jednoduché: V roce 2017 vyrazit na nejpřes půlku obýváku, ale v 10-ti letech jsem začal hrát
větší evropský šampionát české a moravské dechovky kov ZUŠ v Čáslavi na trubku a zůstalo mi to až do dnes.
naný v Německu. Reprezentovat zde Čáslav i celou Českou republiku.
Kde vznikl název Věnovanka?
Název Věnovanka vznikl podle polky Antonína ŽváčJaké jsou Vaše nejbližší vystoupení, kde Vás
ka - Věnovaná. V podstatě to bylo tak, že mi chyběla hra
na trubku v době, kdy v Čáslavi zanikl mládežnický decho- mohou posluchači slyšet?
Připravujeme především vystoupení dne 22. 04.
vý orchestr, tak jsem si věnoval - Věnovanku. (úsměv)
2017 od 17 hodin v Dusíkově divadle v Čáslavi spolu
Jaký je věkový průměr muzikantů Věnovanky? s Pepíčkem Zímou. Neváhejte a přijďte se na nás podívat
Věkový průměr Věnovanky je - světe div se, čím dál a poslechnout si nádhernou dechovku v podání držitele
nižší. V momentální chvíli je to pouhých 21 let.
ceny Thálie. Více informací o nás naleznete na
www.venovanka.cz. Vstupenky objednávejte na
Jak často a kde zkoušíte?
tel: 327 312139 nebo 327300265. Děkujeme Vám všem za
Zkoušíme v ZUŠ v Čáslavi. Snažíme se 1x do týdne,
přízeň!
i když né vždy se to podaří.
Tímto bych chtěl moc poděkovat městu Čáslav a ZUŠ za poskytnutí prostor pro zkoušení.
Bez této podpory bychom si
nemohli plnit sny a troufnu
říct produkovat takto energickou muziku.

Má Věnovanka již nějaké úspěchy?
Ano, máme celkem dvě
zlaté pásma z mezinárodního
festivalu Vejvodova Zbraslav i
ceny poroty za nejlépe provedenou skladbu či sólové výkony. Sám osobně však považuji
za největší úspěch natočení
CD Splněná přání.
Dále pak pořádání pra-

6

Naši noví občánci

Poplatky v roce 2017
Popelnice



Rodičům srdečně blahopřejeme a dětem přejeme do
života vše nejlepší.

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 31.5.2017.
Po tomto datu budou vybírány poplatky v plné výši:
Popelnice



24.11.2016

Viktorie Houfková

Kluky

29.11.2016

Matěj Michálik

Kluky

15.02.2016

Kateřina Šrámková

Kluky

Naši jubilanti za 3. čtvrtletí
2016
Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí
pohody do dalších let.

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

Jirsová Milada
Studničková Miluše

Forma úhrady


Pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 8.00 – 11.00
Úterý 8.00 – 11.00, 13.00 – 16.30


Zinek Josef

Osobně v kanceláři OÚ

Kluky

Poskočil Josef

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

Janda Bohuslav
Tůma Josef
Slavíková Dagmar
Habětín František

Příklad variabilního symbolu:
Obec Olšany čp. 12 3123722

Olšany

Filip Miroslav
Nová Lhota

Čejková Věra
Chalupová Zdeňka

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
Kluky

14.11.2016 Jiří Vrabec

Kluky

30.12.2016 Libuše Knittichová

Kluky

16.01.2017 Emílie Navrátilová

Olšany

10.02.2017 Vladimír Matoušek

Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš?
I v slzách je síla. Tak jdi a žij.
John Lennon

Brejchová Marie

Plánované akce
Datum bude upřesněn
Kluky, Olšany, Nová Lhota
MDŽ
7

Foto: Pavel Spálený
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