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USNESENÍ OBCE
Seznam usnesení ze dne 14.1.2020
Usnesení č. 1/2020
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 1/2020 schvaluje Rozpočtové opatření Obce Kluky č. 1/2020
Usnesení č. 2/2020
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 2/2020 schvaluje zařazení správního
území obce Kluky do území působnosti MAS Lípa
pro venkov z.s. na období 2021 – 2027. Schválením zařazení do území působnosti MAS Lípa pro
venkov z.s. nevznikají obci žádné závazky vůči
MAS.
Usnesení č. 3/2020
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 3/2020 schvaluje Návrh zadání
Územního plánu Kluky podle § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Zároveň pověřuje starostku obce
k dalšímu jednání a podpisu žádosti o dotaci.
Seznam usnesení ze dne 21.1.2020
Usnesení č. 4/2020
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 4/2020 schvaluje zhotovitele Územního plánu Kluky Ing. arch. Martina Dobiáše,
Havlíčkův Brod, cena 238.000,- Kč není plátcem
DPH. Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu
jednání a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 5/2020 schvaluje podání žádosti o
poskytnutí dotace z programu Podpora územně
plánovacích činností obcí (11753) pro zpracování
Územního plánu obce Kluky. Zároveň pověřuje
starostku obce k dalšímu jednání a podpisu žádosti.
Usnesení č. 6/2020
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 6/2020 schvaluje dofinancování dotace na zpracování Územního plánu obce Kluky
z vlastních prostředků z rozpočtu obce. Zároveň
pověřuje starostku obce k dalšímu jednání.
Naďa Vrbová, starostka obce
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OTEVÍRACÍ DOBY
Obecní úřad:
Pondělí: 8.00 - 12.00
Úterý: 8.00 - 12.00, 16.00 - 17.30
Středa: 8.00 - 12.00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00
Pátek: 8.00 - 12.00
V době krize pondělí: 8:00 - 14:00

Kontakt:
tel: 327 377 426
E-mail: starosta@kluky.cz
Obchod:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

6.00 - 10.00, 14:00-17:00
6.00 - 17.00
6.00 - 17.00
6.00 - 17.00
6.00 - 17.00
7.00 - 10.00

Kontakt:
tel: 327 377 486
Svoz odpadů:
Bioodpad:
Počátek odvozu v pondělí 13.4., poté každý sudý
týden v pondělí
Komunální odpad:
Počátek odvozu v pondělí 6.4., poté každý lichý
týden v pondělí

Části obce Kluky

Počet obyvatel
k 29.1.2020

Kluky

341

Olšany

71

Nová Lhota

60

Pucheř

28

Celkem

500

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámila s činností obecního úřadu za měsíce leden, únor, březen.
Leden i únor byly stejně jako minulý rok vyčerpávající měsíce z hlediska přípravy podkladů a zajišťování příloh pro podávání dotací. Měli jsme alespoň
kapku štěstí v tom, že konec výzev nebyl jednotně na
konci ledna, ale postupně. Týden, co týden jsme se
tak věnovali jiné dotaci.
Podali jsme tedy žádost o dotaci na zpracování
územního plánu obec Kluky, kterému brzy vyprší
platnost, v programu Podpora územně plánovacích
činností obcí poskytovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Je možné získat až 80 % ze skutečně vynaložených nákladů.
Dále jsme zaregistrovali žádost do Programu
2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití za účelem opravy Kostela sv. Jana
Křtitele na Klukách. V případě schválení této dotace,
kterou můžeme získat min. 500 000 Kč a max. 80 %
způsobilých výdajů, by mohla oprava začít již letos,
což je vzhledem ke stavu kostela velice žádoucí.
K tomuto účelu byla také uspořádána sbírka na dobu
neurčitou, která je oficiálně schválena Krajským úřadem Středočeského kraje. Více o sbírce a o postupu
opravy se dozvíte dále v samostatném článku.
V letošním roce bychom chtěli také pokračovat
restaurováním dalších soch. Rozhodli jsme se pro
sousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána, které
jsou umístěné před kostelem sv. Jana Křtitele na Klukách. V této věci jsme požádali v programu Podpora
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností, který vyhlásilo Ministerstvo kultury.
Opět je možné získat až 80 % uznatelných nákladů.
Pokud bychom měli štěstí a tato a předchozí žádost
měla úspěch, děly by se v areálu kostela velké změny
k lepšímu. Nezapomeňme totiž, že v letošním podzimu se bude také realizovat závěrečná etapa rekultivace zeleně, a to právě parčík před kostelem.
Nezadařilo se podat žádosti do dalších dvou programů, a to do Havarijního programu od Ministerstva
kultury, ve kterém jsme také chtěli žádat na opravu
kostela, a to z důvodu pozdního objednání projektové

dokumentace a dále do programu Dotace na údržbu a
obnovu kulturních a venkovských prvků, který vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, ve kterém jsme chtěli
žádat o příspěvek na již zmíněné sousoší. Tato žádost
se nezdařila, jelikož jsme ji podávali 2. den po otevření programu a veškeré alokované peníze byly již
pokryté dříve podanými žádostmi.
V tomto období jsme také objednali projektovou
dokumentaci pro stavební povolení vodovodu a kanalizace v ostatních místních částech obce. Části projektové dokumentace budou předávány postupně
v několika bodech, ke kterým se vážou domluvené
termíny. Nejzazší termín stavebního povolení je ve
smlouvě stanoven na březen 2021.
Kromě této dokumentace probíhá také zpracování projektu pro nové osvětlení v Nové Lhotě. K této
akci je možné do června roku 2020 také čerpat dotaci
z Fondu obnovy venkova, kterou poskytuje Středočeský kraj, ve výši 1000 Kč na obyvatele obce,
v našem případě tedy 500 000 Kč.
Zaměstnanci obecního úřadu se kromě pravidelné údržby věnovali ve velké míře úpravě, úklidu a
přípravě místní restaurace pro nové otevření. Kromě
toho řešili opět studnu na hřbitově na Klukách, která
byla vyčištěna. Z důvodu špatné stability opěrné zdi
na Puchři začali tuto zeď rozebírat a znova ji skládat
z oněch kamenů, které dosud nepodlehly degradaci.
Zkonstruovali nový dendrafon a stojan na informační
tabuli, kterými bude doplněn Hmyzákov a zabývali
se realizací oplocení dětského hřiště v Olšanech, která byla nakonec odložena z důvodu požadavku zastupitelů Olšan na umístění plotu blíže k silnici oproti
zpracované projektové dokumentaci. Možnosti vyhovění požadavku projednáváme s dopravním inspektorem Policie České republiky.
Nyní mí dovolte několik informací související se
situací, která momentálně panuje nejen v České republice. Všichni sledujeme její vývoj – sledujeme
informace v televizi, na internetu, čteme v novinách.
Věc se může zdát pro nás vzdálená, pouze něco, co
vidíme v médiích. Nenechte se, prosím, mýlit. Tento
příspěvek píši v den 20.3., počet nakažených v ČR je
765 a krajská hygienická stanice (KHS) hlásí 75 nakažených ve Středočeském kraji, přičemž den předtím to bylo 56 a den předtím 33. Počet platných karantén vydaných KHS je 65 a počet lidí indikovaných
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU
KHS k testování je 1101. Kutnohorsko hlásí 3 nakažené, Kolínsko 2. (zdroj khsstc.cz). Spoustu z nás
pracuje ve velkých továrnách, cestuje za prací do Prahy a jiných měst, pracuje v nemocnicích, v obchodech
či supermarketech, ve státní správě. Nešlo se téměř
nijak chránit. Počet nakažených po celé republice zuřivě stoupá. Žádám vás, abyste k této věci přistupovali zodpovědně a ohleduplně, nejsme nedotknutelní.
Dodržujte, prosím, veškerá nařízení vlády a také další
pravidla:
Dodržovat karanténu, častá hygiena rukou
Pokud už musíte na veřejnost, nezapomeňte zakrýt ústa a nos. Pokud jdete na nákup, opravdu doporučujeme jednorázové rukavice, brýle. Aktivní vir se
např. na plastu udrží až 48 hodin.
S rouškou i oblečením se naučte manipulovat,
jako kdyby byly obsypané viry, jinak si vše přenesete
na ruce.
Po příchodu domů odložte v chodbě nebo
v předsíni svrchní část oblečení, až poté sundejte rukavice a roušku. Rukavice vyhodit, jednorázovou
roušku také, šitou roušku vložit např. do pytlíku, z něj
pak až půjdete vyvařovat vyklepnout do hrnce nebo
pračky a pytlík vyhodit. Doma je ideální převléknout
se do jiného oblečení tzn. Mít rozdělené oblečení, které nosíte doma a které venku. Velice důkladně umýt
ruce a po návratu z venku nejlépe utřít do jednorázových utěrek, které vyhodíte.
Je také doporučeno otírat dezinfekcí nebo jen
vodou s kapkou Sava mobilní telefon (obzvlášť po
příchodu domů, klávesnice počítačů, klíče od auta,
volant…
Zásady péče o roušku a manipulace – důležité
dodržovat, jinak je rouška bez účinnosti
Chirurgické roušky jsou určeny pouze pro jedno
použití. Není možné je dezinfikovat. Respirátor má
delší životnost, ale pouze v řádech několika hodin.
Nemají být tedy používané opakovaně. Z tohoto důvodu a také z důvodu nedostatečných zásob tohoto
materiálu v České republice, doporučujeme využívat
roušky šité ze 100% bavlny. Přestože máte roušku, je
potřeba vložit do kapsy roušky nebo před ústa filtr.
Může to být např. papírový kapesníček, který se má
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každé 2 hodiny vyměnit nebo netkané textilie. Každá
rouška začne být neúčinná ve chvíli, kdy zvlhne vaším dechem, i před tímto může filtr roušku uchránit.
Ano, ztěžka se v tom bude dýchat, ale bez toho, máte
tu roušku nasazenou zbytečně. Stejně tak, pokud se o
svoji šitou roušku nestaráte. Každý den je třeba šité
roušky vyvařit (10 min) a vyžehlit. Tak se odstraní
případné viry a bakterie a je znovu použitelná, opět
s přidáním filtru.
Je to sice těžké dostat do hlavy, ale s rouškou
musíme manipulovat vždy tak, jako kdyby na ní byly
nebezpečné viry, které špatnou manipulací roznosíme
na ruce, na šaty, na povrchy. Zásadně tedy při používání roušky a při jejím svlékání, saháme pouze a jenom na šňůrky nebo gumičky. Použitou roušku je
vhodné sundat až po příchodu domů a to v chodbě
nebo v předsíni a vložit do sáčku, ze kterého ji poté
vyklepete do pračky nebo do hrnce na vyvaření. Sáček je nutné vyhodit. Jednorázové roušky je třeba vyhodit. Pokud např. kvůli stravování v práci musíte
roušku sundat z úst, svlékněte ji na krk. Nikdy ji neodkládejte na stůl nebo jiné povrchy.
Věřím, že to je jako ukázka z nějakého špatného
katastrofického filmu. Nicméně je to jediná věc, kterou můžeme dělat, abychom se vyvarovali nákazy a
vrátili se co nejdříve k našemu předešlému životu. Za
pár dní se nám snad tyto zvyky při troše snahy vryjí
pod kůži a budeme tak jednat automaticky.
Jako obecní úřad můžeme nabídnout pomoc
v této situaci hlavně seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou obyvatelstva. Nabízíme možnost dovozu nákupů pro seniory na základě vaší objednávky.
Stačí jen zavolat na obecní úřad Kluky. Nabízíme také roušky šité od dobrovolnic z obce. Vše bezplatně.
Pokud byste někdo měl doma látky ze 100% bavlny,
tkalouny nebo kloboukové gumičky, můžete je poskytnout právě k těmto účelům. Již dochází materiál
pro šití.
Přeji vám zdraví, pevné nervy. Svět se nezastaví,
ale my bychom na chvíli mohli. Zkuste vnímat tuto
mimořádnou situaci jako příležitost, kdy se můžeme
opět obrátit k přírodě, užít si pohled na prázdné nebe,
věnovat se rodině a mít čas na to, na co jste ho doteď
v tom hrozném spěchu neměli.
Ing. Jiřina Hanušová, místostarostka obce

CO SE U NÁS DĚJE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 5. LEDNA 2020
Letošní Tříkrálová sbírka trhala rekordy téměř
ve všech obcích. Do akce se zapojily všechny naše
obce. Všem, co se sbírky účastnili a přispěli, moc
děkujeme. Tento rok jako králové chodili v Olšanech
a v Nové Lhotě Hanka Wagenknechtová s dětmi Vítkem a Emičkou. Na Klukách a Puchři Lucie Snížková s dcerou Nicole a Eliškou Štěpničkovou. I přestože jsme měli hodně dobrovolníků – koledníků nemocných, náš úkol – obejít vesnice jsme splnili. Ale
na některá odlehlá místa jsme se bohužel nedostali.
Děkujeme za pochopení.

Záměrem jubilejní 20. sbírky bylo dofinancování nového auta pro službu rané péče ve Středisku na
Sioně. Jejich pracovnice jezdí do rodin po celém
Středočeském kraji za různě znevýhodněnými dětmi.
Část finančních prostředků ze sbírky poputuje na příměstské tábory pro děti Rodinného centra Kopretina
v Čáslavi a aktivity pro předškoláky a školáky Centra
Maják. Z tříkrálových darů se podpory dočkají rovněž dobrovolnické programy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Ještě jednou všem, co nám otevřeli a
přispěli na dobrou věc, moc děkujeme.

Milí spoluobčané, hledáme nové koledníky na
příští rok. Hlaste se prosím u organizátorky akce Lucie Snížkové.

Lucie Snížková

NOVOROČNÍ POCHOD KE KOSTELÍČKU V NOVÉ LHOTĚ
Dne 11. ledna 2020 se v naší obci konala zbrusu
nová akce pojmenovaná Novoroční pochod ke kostelíčku v Nové Lhotě. Jak již název napovídá, cíl a
myšlenka byly jednoduché, ale zato naprosto dostačující. Být totiž ve společnosti svých blízkých, ať už
přátel, rodiny, či partnera, a přitom pobýt chvilku na
čerstvém vzduchu. Organizátorem celé akce byli pan
Pavel Píška, Sportovní klub Kluky a Obecní úřad
Kluky.
Sraz byl naplánován už kolem deváté hodiny
ranní na hrišti na Klukách. Díky ne tak úplně zimnímu počasí, kdy bylo jen zamračeno a foukal vítr,
účastníkům nehrozilo zmrznutí na kost. Po zapsání
všech 34 lidí do prezenčního papíru řekl pan Píška
něco na úvod o tomto pochodu a mohlo se vyrazit.
Nutno podotknout, že se pochodu zúčastnili obyvatelé vesnic Kluky, Olšany, Nová
Lhota, Souňov, ale i ze vzdálenějších Kluckých Chválovic a Záboří nad Labem. Cesta
byla vytyčena od hřiště směrem do Olšan,
poté skrz ně do Nové Lhoty. Tempo se
zdálo být docela svižné, ale ani tak se skupinka moc netrhala a všichni šli „jako jedna velká parta“ od nejmenších, kteří byli
ještě v kočárku, až po ty o několik dekád
starších. Po asi dvou hodinách se dorazilo
do cíle, kde si všichni mohli odpočinout a
prohlédnout si kostelíček. Bylo zde také
připraveno občerstvení v podobě teplého
čaje, svařeného vína, různých sušenek, buchet, štrůdlů atd. Nemohlo chybět ani spo-

lečné foto všech účastníků. Po něm následovala zpáteční cesta. Po návratu na hřiště okolo pravého poledne byl akorát čas na oběd, kdy již Roman Siváček
s manželkou připravili pohoštění v podobě párků,
něčeho sladkého ke kávě, čaji, ale i něčeho ostřejího
na zahřátí.
Paní starostka byla navíc stále připravena
v záloze, kdyby nastaly nějaké potíže. Celá akce se
obešla ale bez nehod a zranění – ba naopak, na tvářích účastníků zářily úsměvy a už se domlouvaly další možné trasy příští rok. Můžeme tedy jen doufat, že
to nebyla jednorázová záležitost, ale budoucí tradice
naší obce.
Eliška Píšková
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CO SE U NÁS DĚJE
NA MYSLIVECKÉM PLESE V SOUŇOVE JSME PROŠOUPALI STŘEVÍCE
Jako každoročně se po Novém roce konal myslivecký ples v Souňově. Málem ho ale letos potkala
změna. Organizátoři plesu totiž uvažovali také o variantě konání na Myslivecké chatě v Nové Lhotě.
Nakonec však vsadili na jistotu. Tato společenská
událost se uskutečnila dne 18.1.2020, stejně jako několik dalších plesů v našem okolí. Možná i proto byl
obvykle přeplněný sál o něco prázdnější a pánové
mohli své dámy pořádně protočit na parketě
v doprovodu skupiny Universum. Překvapením nebyla ani bohatá tombola, o kterou je vždy velký zájem a která vlila trochu adrenalinu do těla. Ples kon-

čil v brzkých ranních hodinách a všichni odjížděli
s vynikající náladou s obětavým řidičem, který zdarma zajišťoval odvoz na ples, tak i odvoz domů.
Co se ale chystá na léto? Pokud nám to koronavirus nezhatí, přijďte se všichni (i ti ze vzdálenějšího okolí) pobavit v červenci na zábavu, která se bude
konat na fotbalovém hřišti na Klukách. Momentálně
se dolaďují organizační věci, veškeré info bude
upřesněno.
Ing. Jiřina Hanušová

OPRAVA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE NA KLUKÁCH A VEŘEJNÁ SBÍRKA
Pohled na oba kostely sv. Jana Křtitele ( Kluky,
Nová Lhota) je bídný, ale pouze ten na Klukách se
řadí do majetku obce. Ke konci roku 2019 jsme objednali projektovou dokumentaci, která nám byla
předána v lednu. Jak jsem již psala v článku
„Aktuality z obecního úřad“, zažádali jsme o dotaci
na 1. etapu, kterou zpracovaná projektová dokumentace zahrnuje. V případě získání příspěvku
z dotačního programu by realizace 1.etapy probíhala
letos. V 2. etapě by se pak řešil současný stav krovu,
jeho statické posouzení, návrh případného doplnění
či výměny prvků a výměna střešní krytiny. 3. etapa
by zahrnovala estetické a architektonické úpravy –
omítky, malby, okna atd.
První etapa, která kostel staticky zajistí, je rozdělena do tří kroků. Nejdříve dojde k opravě trhlin.
Na kostele existují 2 druhy trhlin, a to povrchové a
hloubkové. Povrchové trhliny budou jednoduše spraveny tmelem. Hloubkové trhliny injektáží. Tento
krok by měl být hotov zhruba za 14 dní od započetí
prací.
V druhém kroku půjde o prohloubení základů
kostela tak, aby základová spára byla uložena pod
hranicí nezámrzné hloubky, v místních podmínkách
tedy min. 800 mm pod přilehlým terénem. Vlivem
stávajícího stavu, kdy je základová spára nad úrovní
nezámrzné hloubky dochází k nerovnoměrnému pohybu stavby vyvolávající deformace způsobující
masivní trhání stavby. Prohloubení základů bude
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probíhat po úsecích. Tzn. Budou obnaženy základové
konstrukce kostela v délce cca 1 m, podhrabány do
požadované hloubky a podbetonovány. Mezi stávajícím základem a podbetonávku budou vloženy dřevěné klíny. Následovat bude stejný postup na dalším
úseku o délce cca 1 m, který ale musí být v jiné části
kostela, aby nedošlo ke ztrátě stability obvodových
zdí. Přesnou mapu úseků obsahuje projektová dokumentace.
Ve třetím kroku je nutné provést odvodnění kostela. Dešťová voda ze střechy je vedena svody přímo
k základovým konstrukcím. Jejich podmáčení vyvolává další přetvoření a deformace, které vedou
k trhání objektu, navíc je voda vsakována do obvodových stěn. Kostel bude ručně obkopán dle výkresu
trasování ležatého svodu dešťového potrubí, do něj
budou napojeny svody ze střechy kostela a skrz kamennou zeď, která obklopuje areál kostela a parčík,
bude přiveden směrem k hlavní silnici, kde vyústí do
dešťové kanalizace.
Odhad finančních nákladů na realizaci 1. etapy
činí 850 000 Kč vč. DPH. Z tohoto důvodu jsme požádali Krajský úřad Středočeského kraje o schválení
konání veřejné sbírky pro tento účel ode dne
1.3.2020 na dobu neurčitou. V případě vašeho zájmu
můžete přispět do pokladničky, která je umístěna
v místním obchodě nebo na transparentní účet.
Ing. Jiřina Hanušová

CO SE U NÁS DĚJE
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2019
Připomenutí oblíbené akce
O akci
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická
akce, která probíhá na území ČR a vznikla spojením
mezinárodní kampaně Ukliďme svět! (Clean Up the
World), organizované v ČR Českým svazem ochránců přírody již od roku 1992.

Jejím cílem je zlepšení kvality životního prostředí, úklidu nelegálně vzniklých černých skládek a veškerého nepořádku veřejných prostranství, který zatěžuje naší přírodu. Dalším úkolem je také šířit osvětu zodpovědného vztahu k přírodě.
Každý rok probíhá tento úklid ve 2 termínech,
přičemž 1. je na jaře a 2. na podzim. K úklidu jsou
dodávány rukavice a pytle na odpadky.
Jak to funguje
Počet členů organizačního týmu Ukliďme svět,
ukliďme Česko by se dal spočítat na prstech jedné
ruky. Největší podíl na celé akci máte ovšem vy –
naši dobrovolníci. Jen díky vám je totiž možné úklidovku úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu.
Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí.
Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. My jim k tomu poskytujeme naše knowhow, v době hlavních úklidových vln (předem ohlášených velkých úklidů na jaře a na podzim) také pevné pytle na sesbíraný odpad a kdykoliv během
roku veškerou další potřebnou podporu.
Organizátoři mají "pod palcem" skupinku dobrovolníků. Ti vyplní registrační formulář a
na interaktivní mapě úklidů si vyberou skupinu, ke
které se připojí. V termínu akce se pak sejdou na
"místě činu" a uklidí. Společně. Významný podíl na
uskutečnění akce mají také všichni, kteří nás podporují, a to ať už finančně, materiálně anebo mediálně.

skauti, děti z dětských domovů, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, pankáči… Prostě
všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně!
Organizátoři z Českého svazu ochránců přírody a
spolku Ukliďme Česko hlásí, že letos se do úklidu
Česka zapojuje již přes 150 000 dobrovolníků.
Z místa činu
V pořadí již druhý Celosvětový úklidový den
(World Cleanup day) proběhl letos v sobotu 21. září
2019 a uklízelo se nejen přímo v našich obcích, ale i
v jejich okolí. A jelikož jsme my dělali něco pro přírodu, ona se nám odvděčila krásným slunečným počasím. Organizátorkou celé akce pro „naší oblast“ je
Katka Kraftová, které patří obrovské díky.
Začátek akce byl v 9:00 na fotbalovém hřišti na
Klukách, kde jsme se všichni sešli (35 dobrovolníků
včetně dětí, na jaře to bylo 53), vyfasovali pytle a
rukavice a rozebrali si rajony. Jelikož tato akce byla
u nás již podruhé, dobrovolníci věděli, jak vše probíhá, a tak nedošlo k žádným prostojům a hurá sbírat.
Tras, které jsme prošli, bylo opravdu hodně,
avšak musím říci, že většina dobrovolníků byla zpátky již kolem 11h. Jelikož, jak již bylo zmíněno, se
řádně uklidilo při akci na jaře, kde bylo svezeno přes
2000 kg odpadků. Musím říci, že se pořádek po jarním úklidu vcelku zachoval (např. loni jsme na trase
zástavby na Klukách - křížek u Vodrant - rybník Bažantník posbírali přes šest pytlů odpadků, letos necelý jeden). Největší znečištění bylo opět na rušnějších
třídách silnic, kde lidé z auta vyhodí opravdu kde co.
Akci jsme zakončili odevzdáním pytlů s odpadky organizátorce, která nás za naší snahu odměnila
dobrou klobásou vyuzenou v udírně panem Vébrem.
Děkujeme moc všem dobrovolníkům a nezapomeňte, že další společný úklidový den bude 4. dubna
2020, takže napište do svých kalendářů a nezapomeňte dorazit, neboť… “Každý kousek se počítá,
protože žádný se sám neuklidí.“

Kdo uklízí
Uklízíme všichni. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů ČR. Uklízejí školáci, politici,

Ing. Stanislava Klementová
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CO SE U NÁS DĚJE
KURZY VAŘENÍ NA KLUKÁCH – EVROPSKÁ KUCHYNĚ
V obci Kluky byly pod záštitou místostarostky
Jiřiny Hanušové zahájeny kurzy vaření, ty vedl šéfkuchař a gastro poradce pan Petr Procházka z Prahy.
Jednalo se o dvě různé akce, z nichž jedna byla zaměřena na evropskou kuchyni, druhá potom na kuchyni asijskou. Oba kurzy probíhaly na sále místní
restaurace, kde vznikl krásný přípravný a vařící prostor pro 10 osob. Stanoviště byly po dvojicích, každá
dvojice měla zapůjčenou indukční desku a nádobí.
Velice kvalitní suroviny, které vybíral sám mistr,
byly také v ceně. Doba trvání každého kurzu byla
cca 4-5 hodin a cena činila 1500 Kč za osobu bez
DPH za každý z kurzů.

Evropská kuchyně proběhla 8. února 2020
v počtu 9 účastníků. Připravené menu bylo následující: italská bruschetta, francouzské tygří krevety,
španělská tortilla patata a staročeský kynutý trhanec
(dezert). Evropská kuchyně nás hlavně naučila jak
opracovat čerstvé krevety, z nichž má většina lidí
obavy a přitom je to teď už tak jednoduché, že? Připravené pokrmy se všem velice povedly a byly
opravdu vynikající! Velice podařené odpoledne.

Ing. Stanislava Klementová

KURZY VAŘENÍ ASIE
Druhý kurz Asie probíhal dva týdny po kurzu
Evropy, tj. 7.3. 2020. Zhruba polovina účastníků
z prvního kurzu se obměnila, z maximálního počtu
10 míst zůstalo opět 1 neobsazené. Tento kurz byl
oproti Evropě složitější, a to hned v několika aspektech.
SUROVINY – pro mnohé zúčastněné naprosto
neznámé suroviny, o kterých jsme neměli představu
(např. palmový cukr, galanga, lepkavá rýže, pak
choi, kafrová limeta) jak chutnají, jak se kombinují.
Pan šéfkuchař Petr Procházka se nám ale snažil
téměř každou surovinu před vařením každého ze 4
chodů popsat, vysvětlit její původ a dát radu, kde je
možné zakoupit. DOCHUCOVÁNÍ – pokud nemáte
příliš chuťových zkušeností s asijskou kuchyní, je
dochucování velice složité. Petr nám byl všem k ruce
a pomohl nám jídlo dotáhnout do výtečného konce.
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Zajímavostí je, že maso se v asijské kuchyni nesolí,
v kombinaci s omáčkami ze slanějších surovin, které
jsou pro tuto kuchyni typické, se chuť krásně vyváží.
Na zapůjčených indukčních deskách jsme ve dvojicích připravili salát Som Tam (papájový salát), Thajské červené kari, Thajské vepřové satai s arašídovou
omáčkou a jako dezert vynikající lepkavou rýži
s mangem. Na kurzu jsme zvládli dokonce oslavit i
narozeniny jednoho zúčastněného s dortem.
A kdybyste chtěli posunout své kulinářské umění také na vyšší level, přijměte pozvání na kurz Masa, které budeme grilovat v srpnu, venku. Momentálně ladíme detaily a budeme Vás brzy informovat.

Ing, Jiřina Hanušová

FOTOREPORTÁŽ
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CO SE U NÁS DĚJE
MALÁ DOMÁCÍ EKOLOGIE, ANEB JAK BÝT ZODPOVĚDNÝ VŮČI PŘÍRODĚ
Poslední dobou se čím dál tím víc mluví o tom,
v jak špatném stavu ta naše planeta je. Začíná se klimatem (o jehož změně, na rozdíl od příčiny, nikdo
nepochybuje!).
V tomto směru bych každému doporučil moc
pěknou přednášku od doc. Mgr. Petra Pokorného,
Ph.D. na youtube (přednáška je od Pátečníků a jmenuje se Současná klimatická změna v perspektivě
posledních staletí). Nečekejte paniku. Bylo zde v
minulosti mnohem tepleji…
Ať už vás Gréta naštvala nebo ne. Ať už pochybujete nebo trpíte klimatickou
depresí, jedno je jisté. Ubývá
ptactva a hmyzu. Plasty jsou
prakticky
všudypřítomné.
Příroda trpí tak, jako nikdy
netrpěla. Příčin je víc. Není
dána jen intenzivním zemědělstvím (které má však svůj
podíl vinny velký).
Možná si říkáte, že s tím
stejně nic neuděláte, a tudíž
nemá smysl cokoli dělat. Není tomu tak. Pamatuji si,
když jsem jako dvanáctiletý
s (nejen) vrstevníky burcoval
proti freonům ve sprejích. A
výsledek? Zkuste si dneska
koupit sprej s freonem… Naše peněženky, a naše chování, má mnohem větší sílu, k
tomu něco změnit, než si
myslíte! Mnohdy stačí jen
nebýt líný a malinko pozměnit svoje návyky. A
mnohdy se stačí prostě zeptat sám sebe: „Opravdu si
musím takovou věc koupit?“.
Indiáni říkají: „Všichni moji příbuzní.“ Příbuzní
jsou lidé, čtyřnožci, křídlatci, květiny. Jak hluboká je
moudrost v této větičce! Jsme příbuzní se svou krajinou. Vše živé jsou naši bratři, sestry...
Princip pomoci přírodě je jednoduchý. Nejde o
nic jiného než být skromný. Ideální stav není to, že
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třídím odpad, ale to, že žádný odpad nemám! Jsou
sice jedinci, kteří toho dosahují, ale přiznám bez
obalu, že já sám mezi ně nepatřím. Přesto všechno
mi není jedno v jakém stavu příroda okolo nás je. A
nehodlám sedět s rukama v klíně a brečet, že se polívka vylila.
A teď pár tipů k tomu, jak se chovat přeci jen
zodpovědněji.
Obaly
Pokud je to možné, využívám bezobalového prodeje.
Jinak postupuji od nejmenšího zla: tedy preferuji sklo,
pak hliník a když už nic jiného není možné, tak plast.
Takže nakupuji kečup ve
skle, hořčici ve skle… Mnohé věci se prodávají tak, aby
nebyly na jedno použití
(např. kapsle do kávovarů).
Jednorázové cokoli prostě
není dobré (vyjma zdravotnického materiálu).
Taška
Kdysi jsem dostal ušitou
tašku s nápisem „Ty ještě
nosíš igelitku?“. Nápis naprosto vystihuje daný stav.
Bavlněná taška je prostě nejlepší. Dá se koupit i ušít.
Igelitku prostě nepoužívat.
Co je české, to je hezké
Když už si vybírám potraviny, tak ty české jsou
ekologičtější než zahraniční. Důvodem je doprava.
Nebo vám přijde v pořádku mít např. okurky ze Španělska? Ty okurky jsou sice možná levnější, ale nějaký kamion je musel přivézt. Koupíme-li si ty české, vezl je sice kamion také, ale přeci jen kousek.
Zároveň tím podpoříme svoji vlastní ekonomiku. A
pokud si koupíme potraviny od lokálního výrobce,
tak ještě líp.

CO SE U NÁS DĚJE
Pleny
Použití bavlněných plen má spoustu zdravotních
výhod. Ušetří to spoustu tun za jedno dítě odpadu
ročně! Odpadu, který tu bude ještě několik tisíc let.
Ano, je nutné je prát. Ne, není nutné je žehlit a ne –
není nutné je vyvářet. A ano, je to extrémně levnější.
Je to jenom o lenosti. Znám spoustu lidí, kteří plenkovali a plenkují. Patříme mezi ně. Přidejte se k nám.
Nebo pomozte těm mladším, pokud mají pocit, že je
taková maličkost nad jejich síly. Časem stejně zjistí,
že to nezabere zas tolik práce.
Hračky
Nejhorší věc, co se mi nedaří u babiček ukočírovat. A někdy i u sebe. Opravdu děti nepotřebují stovky hraček. Nebudou s nimi šťastnější ani lepšími lidmi. Naopak. U hraček je opravdu dobré koukat na to,
z čeho jsou vyrobeny. Ty dřevěné jsou samozřejmě
nejlepší, ale chápu, že od určitého věku dítěte s nimi
moc plus bodů nezískáte. Dávejte přednost kovovým.
Víc vydrží. A když už plastové, tak takové, které
jsou z kvalitního plastu. A navíc mají náhradní díly,
takže se mohou opravit a nemusí se vyhodit. Babičku

jsem naučil, ať místo 3 dárků koupí jen jeden, ale za
to pořádný. Žádnou napodobeninu lega, ale skutečné
lego (protože skutečné originální lego má některé
kostičky ekologické a do vývoje zbytku společnost
investuje miliardy…). Žádný traktor z levného plastu, co vydrží 14 dní. Ale traktor, co vydrží roky.
Ano, některé věci jsou dražší. Ano, některé jsou
namáhavější. Ale ruku na srdce – spoustu z nich nepotřebujeme! Náš největší problém je, že máme všeho moc, a ještě víc než moc. Když se neuskromníme
my dobrovolně, budou se naše děti muset uskrovnit
mnohem víc, a ještě k tomu nedobrovolně... Uskromnění se je mnohem důležitější, než nějaké chození za
školu ve jménu ekologie.
Příště se můžeme podívat na další tipy. Ostatně,
pokud na internetu budete hledat pojmy jako domácí
ekologie, určitě najdete spoustu dalších tipů k zlepšení. A mnohé šetří nejen přírodu, ale i peněženku.

Pavel Spálený

KARNEVALOVÉ VESELÍ NA KLUKÁCH 15.2.2020
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CO SE U NÁS DĚJE
MDŽ KLUKY
Dne 29. února 2020 se od 14:00 hod konala
v místní restauraci na Klukách oslava Mezinárodního
dne žen připadajícího na 8. března, kterého se účastnilo cca 40 dívek a žen.
Při vstupu byly dámy potěšeny malým dárečkem
v podobě sladkosti a dostaly lísteček s pořadovým
číslem, který potom byl slosován v tombole, kde byly velice pěkné ceny. Všechny přítomné přivítala
svým slovem paní starostka Naděžda Vrbová a oslavu pokračovala cyklem písní a básní, které se nacvičily děti z místní mateřské školky. Vystoupení bylo
prý dlouhé-obdiv všem dětem a její paměti:-) a velice
krásné a nápadité. Všem účastníkům se velice líbilo.
Dále program pokračoval vystoupením duo mažoretek a poté už byl čas na volnou zábavu. Všechny ženy byly pohoštěny kávou či čajem a něčím dobrým
na zub. Akce trvala do večerních hodin a my děkujeme za organizaci a bohatou účast.
Ing. Stanislava Klementová

LHOTECKÉ MDŽ
V sobotu 7.3. 2021 proběhla v domku na návsi
v Nové Lhotě tradiční oslava svátku všech žen. Dívky a ženy všech generací si vychutnaly vynikající
občerstvení připravené našimi zastupiteli, ocenily
recitační a pěvecké dovednosti našich nejmladších.
Návštěvou a milou společností nás poctila starostka
Naďa Vrbová. V příjemné sousedské atmosféře se
neslo celé odpoledne. Poslední hosté opouštěli domek okolo 18 hodiny. Doufáme, že v příštím roce se
zase všichni sejdeme a budeme moci využít slíbené
sociální zařízení.
Mgr. Monika Peková
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VZPOMÍNKY NAŠICH BLÍZKÝCH
Dnes si budeme povídat s obyvatelkou obce Kluky paní Marií Heřmánkovou, která v letošním roce
oslaví 86. narozeniny. Paní Marie pochází z obce Bzí
nedaleko Českých Budějovic v jižních Čechách. Žije
s rodinou své dcery Petry na Klukách. Má ještě dceru Ivanu, vnoučata. Nejčastěji ji můžete vidět na její
zahradě nebo na procházce.
Paní Heřmánková, můžete nám povyprávět o
svém životě?
Žili jsme velmi chudě. K žití nám musela vystačit jedna místnost. Rodiče nám zemřeli brzo. Jsem ze
6 dětí. Táta, když mi bylo deset a maminka, když mi
bylo dvanáct a půl. Zůstali jsme se sourozenci úplně
sami. Já byla nejstarší. Naši příbuzní se už na pohřbu
začali hádat, kdo si koho vezme do opatrování. Naše
babička, maminka mé maminky, to rozhodla. „Co
prý s panchartama, dáme to do sirotčince a máme
pokoj.“ Tak nás naložili na hnůjnej vůz a odvezli
nás. Rozdělili nás podle věku. Tak nějak jsme se mezi sebou ztratili. Strašně těžce jsem to nesla.
Ještě abych to upřesnila. Maminka nám stonala,
ještě než tatínek zemřel, tři roky. Oba dva bojovali
nejspíše s tuberkulózou. Ale je mi divné, že nás děti
nechali s nimi doma. Byla to nakažlivá nemoc. Možná to byla jiná nemoc. Když maminka dlouho ležela,
tak jsem se starala o všechny děti. To mám pořád
před očima. Na udupané hliněné podlaze dřevěný
necky, u toho jsem klečela a prala jsem prádlo. Maminka ležela na posteli a radila mi co a jak. Chodila
jsem k sedlákům na pole, tam jsem sbírala do kbelíku
kamení. Sedlák mi za to dal bochník chleba nebo košík brambor. Nebo jsem chodila vypichovat bodlák.
K tomu jsem měla takový speciální nástroj. Na holi
dva zuby, jestli to znáte?
To mi už neznáme.
Za to jsem vždy něco dostala. Jinak jsme měli
hroznou bídu. Tatínek neměl žádnou práci, tak nám
odjel hrát s cirkusem Humberto do světa. Byl dobrý
muzikant. Hrál na klarinet a na trubku. Pamatuju se,
jak se vrátil a přivezl nám kokosové ořechy a vykládal nám o cizokrajných zvířatech, hadech, slonech …
V roce 1944 zemřel, maminka zůstala sama, byla už
taky nemocná, doktoři jí zakázali pracovat, ale nějak
musela uživit tolik dětí. Chodila k sedlákům, jednou
usnula na kupce sena, a potom to s ní šlo rychle
z kopce. Ulehla a tři roky nebyla schopna nic dělat.
Dostávali jste nějaké peníze od státu?
To nevím. Co si pamatuju, že maminka dostala

po válce takovou knížku a s tou jsme po válce chodili
do obchodu, tam u nás. Někdy maminka body měnila. Tenkrát bylo všechno na lístky.
Po smrti maminky jsme přišli do sirotčince, já
jsem to strašně špatně nesla. Měla jsem horečky. Zaměstnanci sirotčince volali po příbuzenstvu, jestli by
si mě někdo vzal. Vzala si mě teta, která bydlela blízko Mariánských Lázní. U ní jsem byla do svých čtrnácti let. Teta mě dala do Aše do textilky. U tety to
nebyl žádný život. Upekla štrůdl a řekla: „Ne, abys
to jedla, to je Helenky a Boženky.“ Pak se mě zbavila tím, že mě dala do Aše. Bydlela jsem na internátě
a dostala tam revmatickou horečku. Ležela jsem
v nemocnici. Dělal se tam nábor na zdravotní sestřičky. Tam všude byly ještě Němky v hábitech. Měli je
brzy odsunout. I v nemocnici mi doporučili, abych
změnila zaměstnání. Dělali jsme půlroční sesterský
kurz, při něm jsme pracovali v nemocnici. Počítali
nám to jako dvouletou zdravotní školu.
Zdravotní sestřičku jsem dělala až do doby, než
si mě manžel odvezl.
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VZPOMÍNKY NAŠICH BLÍZKÝCH
Už nikoho nemám. Všichni zemřeli. Nejmladší sourozenci, ani nevím, ty se ztratili. Jedna sestra zemřela mladá ve 22 letech, zbyly po
ní dvě děti. Jednu dobu jsem je měla u sebe. V šedesáti zemřel brácha
a teď, bude to dva roky, co zemřela
sestra o rok mladší než já.

Jak jste se s manželem seznámili?
Dělala jsem sestřičku v Mariánských Lázních a
manžel tam blízko v Planý sloužil na vojně. Jednou
jsem šla se sestřenicí k zábavě, byl říjen, a to si pamatuju pořád. Najednou mi někdo klepe na rameno,
přišel pro mě tancovat, šlapal mi na špičky. Už měl
asi trochu upito. Smích. Ale už mě nepustil, pořád
pro mě chodil. Mě i moji sestřenici doprovázeli domů dva vojáci. Manžel to vydržel, ale nápadník Růženy ne. Když na vojně skončil, tak mě tam nechtěl
nechat. Musela jsem dát výpověď a jeli jsme sem, na
Kluky. Nejdříve jsme bydleli u rodičů. Brali jsme se
6.prosince 1952, na Mikuláše. Na úřadě v Čáslavi.
Bydleli jsme tam kde dnes jsou Zinkovi. Byla tam
hrozná zima. Deka nám zmrzla u pusy.

Poté jsme chvíli žili v jiném pronajatém domě,
tady na Klukách. Nakonec jsme se stěhovali do
Čáslavi, kde manžel dělal výstavbu sídliště. Byl stavitel.
Než jsme měli děcka, tak jsme tady ve vsi byli
stále činní. Manžel ve Svazarmu, a potom obecní
úřad, a tak. Jezdili jsme navštěvovat rodiče. Manžel
je hrozně miloval. Manžel, to byl milionovej člověk.
Ten mi vynahradil moje smutné dětství a utrpení,
která jsem prodělala. Těžko to nesu, že tady už není.
Je to už 15 let.
Manžel se rozhodl, že domek koupíme od rodičů, a tak jsme udělali. Celé jsme to tady předělali.
Paní Heřmánková, víte něco o svých sourozencích?
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Když jsme s manželem vrátili na
Kluky, tak jsme se zapojili do aktivit obce. Já jsem dělala předsedkyni Červeného kříže, teď už k sobě
lidi tak nejdou. Měli jsme tu krásný park, lavičky… Každý se staral
o svůj úsek. Byli jsme i vyhlášeni
vzornou obcí. Náš děda pěstoval
narcisky. Dovážel je i do Prahy.
Celá obec jimi byla jeden čas osázená. Žlutá obec
Kluky. To bylo tak v 70. letech. V akci ZET jsme tu
nadělali tolik práce. Všechno se to dělalo zadarmo.
Na co ráda vzpomínáte?

Také strašně ráda vzpomínám na závody. Jezdilo se střílet do Dubiny. Byly to branné závody od
Svazarmu. Tam, kde byla čistička, Hliník se tomu
říkalo, tam jsme chodili střílet. Střílela jsem
z malorážky. Manžel byl předsedou Svazarmu, tak
mě k tomu přivedl. Byl i předsedou Svazu mládeže.
Byli jsme u zahrádkářů. Dokonce jsem vyhrála několikrát soutěž o nejlepší zahrádku.
Co všechno dělala organizace ČK tady na Klukách?
Byly tady ještě dvě pečovatelky, v mém věku.
Chodilo se po lidech. Také jsme schůzovali, organizovali přednášky. Plesy společně se Svazem žen, tady na zámku. Zkrátka starost o lidi. Na akce lidi chodili. Dokonce tady na Klukách byly kurzy vaření, v
hospodě. Přijela kuchařka a učila nás českou a světovou kuchyni. Dodnes mám schované recepty. Pomazánky, nádivky, jak stáhnout kuře, naložit česnek.
Tenkrát byl starostou pan Slavík a večer přišel
s námi posedět.
A co zdraví? Slouží.
Teď to, zaplať pánbůh jde.
Paní Heřmánková přejeme Vám hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
za redakci Mgr. Monika Peková

CO SE U NÁS DĚJE
Vážení a mílí spoluobčané,
všichni víme, že dnešní situace ve světě, v naší
republice a samozřejmě i v našich obcích, není lehká.
A právě v tuto chvíli, bych chtěla apelovat na vás,
naše občany i chalupáře, kteří se uchýlili k nám na
své chalupy, abyste dodržovali nařízení vlády o nošení roušek. Žádám vás, abyste na veškerých veřejných
prostranství roušku nosili. To samozřejmě platí i pro
vaše děti. Když projíždím obcemi, vidím, že pracujete doma, na zahradě a možná děláte to, co jste
v minulosti nestíhali. Teď je ten správný čas věnovat
se partnerovi, dětem, a nebo si třeba přečíst knížku.
Zůstávejte, co nejvíce v bezpečí domova. Tím uchráníte sebe, své děti, a především naše seniory.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří
šijí roušky pro naše občany. Předpokládám, že roušky mají již všichni, ale samozřejmě jedna rouška nestačí, a proto ženy šít nepřestaly. Všichni mají možnost si další roušku vyzvednout, buď v obchodě nebo
zavolat mě a já jim je dovezu. Nejenom, že
v rouškách jsme soběstační, ale naše ženy šijí roušky
i pro nemocnice, pošťačky, hasiče a všechny, kdo je
potřebují.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat našim
obětavým zaměstnancům v obchodě, kteří se snaží,
co nejlépe zásobovat naši prodejnu. Dělají to pro
Vás, abyste nemuseli jezdit do supermarketů, kde je

možnost nakažení
koronavirem podstatně větší. Potraviny si můžete objednat, abyste měli
jistotu, že chléb,
pečivo a jiné, na
Vás v obchodě počká.
Na
obecním
úřadě jsme zkrátili
úřední hodiny pouze na pondělí od 8
do 14 hod, v ostatní
dny máme zavřeno.
V případě neodkladných záležitostí samozřejmě zavolejte a domluvíme si schůzku i mimo tyto hodiny.
Sledujte naše stránky www.kluky.cz, kde jsme
zřídili samostatnou záložku – Koronavirus, tam najdete aktuální informace. A samozřejmě sledujte náš
facebook Obec Kluky u Kutné Hory.
V těchto dnech jsem si uvědomila, že tato situace nás všechny spojila a jsme ochotni si navzájem
pomoci. A to je dobře, protože v poslední době toto
mezi lidmi chybělo. Myslete pozitivně. Jsem ráda, že
můžu žít tady s Vámi. Společně to zvládneme.
Vaše starostka Naďa Vrbová
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KALENDÁŘ ŽIVOTA
KALENDÁRIUM

NOC KOSTELŮ

(uskutečnění akce závisí na základě krizového opatření Vlády ČR)

V pátek večer 5. června se otevřou dveře a brány více jak 1600 kostelů v České republice. Samotná Kutnohorská arcidiecéze otevírá každoročně 25 kostelů a
kaplí. Do celostátního programu se zapojuje již popáté náš kostel svatého Jana Křtitele na Klukách.
Všichni malí i velcí jste srdečně zvaní. Brány kostela se otevřou v 17:30 a
budou otevřeny do 19:30 hodin. Přijďte se za námi podívat, případně si zazpívat.
Připravili jsme si pro vás program a můžete přispět v rámci dobrovolné sbírky
na opravu kostela. V šest hodin se připojíme rozezněním zvonů k celorepublikové
Noci kostelů.
Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to Žalm 104,19-23: „Učinil jsi měsíc k určování
času… Přivádíš tmu, noc se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací.“

Duben
Pálení čarodějnic, Stavění máje
v Olšanech, Úklid obcí
Květen
Stavění májí Kluky
Májová zábava
Burza Pucheř
Červen
Dětský den
Červenec
Hasičská soutěž
Myslivecká zábava
Srpen
Dožínky na Puchři
Září
Mše v Nové Lhotě
Říjen
Drakiáda

Už se na vás všechny moc těším,
Lucie Snížková

Listopad
Lampionový průvod na Puchři
Divadelní představení v Praze
Prosinec
Mikulášká na Klukách
Rozsvícení vánočních stromů
VZPOMÍNÁME
Zdeňka Chalupová, Nová Lhota
Jan Šlejtr, Olšany
NAROZENÍ
Jasmína Háchová, 25.3.2020, Olšany
Stanislav Erbert, 18.3.2020, Kluky

OBECNÍ NOVINY
Vydává: Obecní úřad Kluky, Kluky 56, tel. 327 377 426, fax 327 377 426; E-mail novin: noviny.kluky@seznam.cz;
www.kluky.cz; Tisk: Studio Press (Čáslav)
Šéfredaktor Mgr. Monika Peková, grafická úprava a foto Pavel Spálený, redakce Ing. Stanislava Klementová, Jana Nesnídalová,
Kateřina Štechová, Eliška Píšková

16

