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USNESENÍ OBCE
Seznam usnesení ze dne 22.9.2020

Usnesení č. 1/2021
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 1/2021 schvaluje Rozpočtové opatření
Obce Kluky č. 1/2021;
Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2021:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 2/2021 schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury – Havarijní
program a do programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu žádosti a dalšímu jednání s tím spojeným.
Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2021:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 3/2021 schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo zemědělství program Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2021. Zároveň pověřuje starostku obce
k dalšímu jednání a podpisu žádosti.
Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

a zároveň pověřuje starostku obce k dalším potřebným úkonům s tím spojených.
Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č.7/2021
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením
č. 7/2021 souhlasí s Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo,
který zahrnuje navýšení ceny za vícepráce, provedené na stavbě Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci Kluky u Kutné hory - Nová Lhota, ve výši
24.700,- Kč bez DPH. Zároveň pověřilo starostku
obce k podpisu smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených.
Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2021
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 8/2021 souhlasí se Smlouvou o zřízení
věcného břemene a dohodou o umístění stavby číslo
IV-12-6027504/1 Nová Lhota, ppč. 168/4 - knn, kde
ČEZ Distribuce zaplatí jednorázovou náhradou za
zřízení věcného břemene ve výši 5.000,- Kč. Jedná
se o připojení nového odběrného místa na parcele č.
100/32 p. Šindelář. Zastupitelstvo pověřuje starostku
obce k jednání a podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2021

Usnesení č. 4/2021:
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 4/2021 schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu Životního
prostředí – Výzva č. 9/2019 – Výsadba stromů. Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu žádosti.

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým
usnesením č. 9/2021 souhlasí s použitím nevyčerpaných příspěvků spolku SK Kluky, z.s. z let 2019
a 2020 v celkové výši 40.000,- Kč, aby byly použity
na opravu střechy kabin. Oprava bude hrazena přímo
z rozpočtu obce dle faktur. Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu jednání.

Výsledek hlasování:

Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2021:

Usnesení č. 10/2021:

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
5/2021 schvaluje jako zhotovitele Opravy kostela
firmu RE IN s.r.o. Tábor. Cena za dílo je 778.665,82,
- Kč bez DPH, 942.185,64,- Kč s DPH. Zároveň pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy a dalším
potřebným úkonům s tím spojených.

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
10/2021 schvaluje modernizaci obecního rozhlasu
v Olšanech. Modernizaci provede firma MOPOS
Pardubice. Cena za dílo je 31.150,- Kč bez DPH,
37.692,- Kč s DPH . Zároveň pověřilo starostku obce
k podpisu smlouvy a dalším potřebným úkonům s
tím spojených.

Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2021
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením
č .6/2021 souhlasí s návrhem nového uspořádání
pozemků v rámci Pozemkových úprav Neškaredice
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Výsledek hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0

Naďa Vrbová

CO SE U NÁS DĚJE

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámila s činností obecního
úřadu za měsíce leden, únor a březen.

Každou chvíli také očekáváme rozhodnutí o stavebním
povolení k projektové dokumentaci vodovodu a kanalizace do ostatních místních částí – Puchře, Olšan a Nové
Lhoty.

Měsíc leden a únor byl velmi stresující, a to
z důvodu ukončování vyhlášených výzev dotačních programů, kterých jsme měli v plánu využít. Jaké jsme měli
plány a do jakých dotačních programů se podařilo žádosti
podat?

Na místní poště byla zavedena Sazka. Můžete tak využít
služeb vsadit loterii Sazka, Sportka, Šťastných 10, Euromiliony, EUROJACKPOT, Keno a Kasička, koupit sazka
losy, využít levného volání u operátora SAZKA mobil,
který nabízí zákazníkům volání a SMS za skvělé ceny.

•

Havarijní program, Ministerstvo kultury – v tomto
programu jsme již jednou uspěli, a to v případě obnovy sochy na křižovatce na Klukách. Letos jsme
se rozhodli požádat v tomto programu o příspěvek
na opravu kostela sv. Jana Křtitele na Klukách, který nutně potřebuje opravu. Do tohoto programu
jsme přihlásili celou plánovanou etapu kostela, které zahrnuje statické zajištění a opravu poruch
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Ministerstvo
kultury – z tohoto programu se nám podařilo získat
peníze loni a opravili jsme s jejich pomocí sochy
před kostelem na Klukách. Letos jsme se rozhodli
cílit hlavně na kostel. Do tohoto programu jsme
také podali žádost o dotaci na opravu kostela sv.
Jana Křtitele na Klukách, ale pouze na část etapy
statického zajištění, která je ale nejpracnější, nejdražší a je potřeba s ní začít, aby se zamezilo pohybům, které vznikají nedostatečnou hloubkou založení. Jedná se o odkopání základů sakristie a předsíně a jejich kaskádovité podbetonování.
Údržba a obnova venkovských prvků, Ministerstvo
zemědělství – zde jsme se letos pokusili podat žádost na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
v Nové Lhotě. Přestože jsme se poučili z minulého
roku a byli nachystaní hned ráno v den otevření
programu zadat žádost do systému, do pořadníku
jsme se opět nevešli.
Národní program životního prostředí, podoblast 5.4
Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích – nechali jsme zpracovat odborný posudek pro
podání žádosti o dotaci na obnovu aleje U Křížku
v Olšanech. Dotační program je otevřen do
30.4.2021, momentálně vyřizujeme souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

Finišuje také příprava svépomocí naučné stezky do Nové
Lhoty. Tabule budou osazeny na návsi, u odchovny, u
kříže, během cesty ke Kostelíku a u kostela. Zatím je plánováno 5 stanovišť. Zaměstnanci obecního úřadu vytvořili
stojany, poslední, co nás brzdí je nedostatek fotografií
z rezervace Lhotecké stráně, které s panem Spáleným
z Kluků půjdeme fotit, až bude příroda zase hezky zelená,
dále bych potřebovala navštívit některé starousedlíky,
abych zjistila více o životě v Nové Lhotě, a hlavně bych
potřebovala doplnit fotografie. Moc vás prosím, pokud

Velmi napjatě čteme každou zprávu, která nám ohledně
podaných žádostí dorazí a doufáme, že naše snaha nebyla
tak úplně zbytečná. Pokud jste zvědaví a chcete vědět informace aktuálně, sledujte naši facebookovou stránku
Obec Kluky u Kutné Hory.

Jiřina Hanušová

•

•

•

máte doma fotografie z pohřbu, křtin nebo svatby
z kostelíka, nebo jakékoliv fotografie zachycující
vesnici Nová Lhota a její život v ní, ozvěte se mi
na tel. 773 141 191. Fotografie budou vráceny, jen
bych je naskenovala se souhlasem použila na vznikajících tabulích. Snad v květnu by mohla být stezka
zcela hotová.
Zaměstnanci také začali natírat konstrukci altánu, která je
připravena k umístění na louku před kostel v Nové Lhotě.
Projekt je podpořen z programu Dokážeme víc od České
spořitelny, a protože podporuje komunitní život, jeho milou podmínkou je realizace ve spolupráci s dobrovolníky
z obce. Současná epidemiologická situace tuto věc zatím
nedovoluje, předpokládám, že v létě by zas mohlo být
lépe a doufám, že se do toho s chutí a s úsměvem pustíme
a že se přijdete zase podílet na společné práci se svými
sousedy a užijeme si fajn setkání po dlouhé době.
Blíží se květen, a to je hraniční termín pro platbu místních
poplatků. Poplatky zahrnují jako obvykle poplatek za odpad a za psy. Uhradit je můžete bezhotovostně bankovním
převodem, na obecním úřadě nebo na místní poště.
Hezké jarní dny a pomlázku
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU
MÍSTNÍ POPLATKY 2021
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na základě obecně závazné vyhlášky obce Kluky č.
1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, je stanovena
cena za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území
obcí Kluky, Pucheř, Olšany a Nová Lhota pro rok
2021:
600,-Kč na občana
600,-Kč na rekreační objekt
POPLATEK ZE PSŮ
Na základě obecně závazné vyhlášky obce Kluky č.
2/2019 o místním poplatku ze psů, činí roční poplatek:
za prvního psa

60,-Kč

za druhého a každého dalšího psa

100,-Kč.

FORMA ÚHRADY:
1) osobně v kanceláři Obecního úřadu Kluky nebo na
poště na Klukách
2) v místě bydliště
Olšany
hasičská zbrojnice

11.5.21
úterý

15:30 – 16:30 h

Nová Lhota
budova OÚ v „Topolách“

18.5.21
úterý

15:30 – 16:30 h

3) bankovním převodem na číslo účtu :
Obec Kluky :
č.ú. 11529161/0100
variabilní symbol: 1 číslo popisné 3722
Obec Pucheř:
č.ú. 11529161/0100
variabilní symbol: 2 číslo popisné 3722
Obec Olšany:
č.ú. 11529161/0100
variabilní symbol: 3 číslo popisné 3722
Obec Nová Lhota:
č.ú. 11529161/0100
variabilní symbol: 4 číslo popisné 3722
Příklad:
Variabilní symbol: obec Olšany, číslo popisné, konečné číslo var. symbolu (3 12 3722 ) = tzn. 3123722

Termín splatnosti obou poplatků (komunální
odpad a ze psů) je do 31. 5. 2021 !!!
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Vážení a milí spoluobčané,
je to více jak rok, co naše
životy začal ovlivňovat COVID 19. Myslím si, že loni
v únoru si nikdo z nás nedovedl představit, co nás čeká.
Jako jedni z prvních naše
ženy na jaře začaly šít roušky, kterými jsme bezplatně
zásobili nejdříve naše seniory a později všechny naše
občany. Také jsme rozváželi
zdarma dezinfekci seniorům
a dezinfikovali veřejné prostory. V obchodě a na poště
jsme instalovali plexiskla.
Loňské jaro se u nás obešlo bez nákazy. Prožili jsme
hezké léto, které nám dalo
naději na konec epidemie.
Ten se bohužel ale nekonal.
Na podzim se vše zhoršilo
a volbami se odstartoval
COVID 19 v našich obcích.
K 15.5.2021 bylo celkem
od počátku epidemie v našich obcích 96 lidí nakažených COVIDEM 19, z toho
se 93 lidí uzdravilo, jeden
člověk bohužel zemřel a 13
nemocných skončilo v nemocnici a 2 se léčí. Všem,
které Covid 19 postihl přejeme pevné zdraví bez následků.

Děkujeme, že dodržujete
vládní opatření. Děkujeme
všem, které postihlo onemocnění COVID 19 a všem,
kteří jsou nuceni zůstat
v karanténě, že nechodíte
mezi spoluobčany a neohrožujete tak zdraví ostatní.
V našem obchodě má každý možnost nakupit respirátory, testy, dezinfekci či dezinfekční gely. Snažíme se
sortiment v obchodě i na
poště rozšiřovat tak, abyste
nemuseli často vyjíždět do
obchodních center.
Ráda bych ujistila všechny
naše občany, kteří budou
potřebovat jakoukoliv pomoc v těchto časech, tak se
na nás můžou obrátit. Ať už
je to při zásobování potravinami v době nemoci, či karantény, dopravy k lékaři
nebo cokoliv jiného.
Jak jsem někde četla, tak
i na konci nejdelšího tunelu
je světlo. Doufejme, že toto
světlo nám přinese očkování
a vrátíme se zase do normálního života.
Mějte se krásně, užívejte
jara a těšte se z maličkostí.
Vaše starostka
Naďa Vrbová

EKOLOGICKÉ OKÉNKO
MALÁ DOMÁCÍ EKOLOGIE, ANEB JAK BÝT
ZODPOVĚDNÝ VŮČI PŘÍRODĚ
Jaro je tady. Pojďme si dnešní ekologické okénko
pojmout trochu jinak. Tentokrát bych jej rád zaměřil,
jak to jenom říct, šířeji. I vzhledem k nelehké situaci,
jaká na světe, díky pandemii, je.
Začalo jaro. Vše se probouzí k životu. Jak pomoci
přírodě?
Prořez, aneb pomáháme hmyzu
Nebojme se prořezat stromy.
Pokud víte o vrbách u potoků mimo obec, prořežte i je. Ne každý
na to nahlíží vyloženě pozitivně,
ale věřte nebo ne, pomůžete tím
minimálně hmyzu. A bez hmyzu
nemohou ptáci, co jíst a nebylo
BY mnoho dalších krásných věcí.
Pro ty zvídavější z vás je tu projekt Živé břehy
(zivebrehy.cz). Obzvláště zajímavá je jejich publikace Ořezávané stromy – zapomenuté dědictví (volně
k dispozici tamtéž).
Pro ty z vás, kteří chtějí vědět v jakém stavu je
ochrana hmyzu v ČR, doporučuji přednášku
Mgr. Lukáše Čížka, Ph.D. na Pátečníkách - https://
youtu.be/k6CsmZMvFaE (nebo viz QR kód).
U hmyzu ještě chvíli zůstanu. Objevují se čím dál
častěji různé „hmyzí hotely“. Stačí ale prosté ponechání pařezu nebo špalku někde stranou na zahradě.
Věřte nebo ne, ale do roka a do dne bude plný hmyzu
sám od sebe a mnohdy bude vše mnohem účinnější.

řat, která zemřela po pozření potravin od
„kolemjdoucích“. Říká se jim krmiči. Pamatujte si,
že i když zvíře vypadá sebevíc hladově a sebevíc
chce, jste to vy, kdo jej podáním „čehokoli“ zabije. A
to často velmi bolestivě.
Nikdy nevíte, co zvíře smí nebo nesmí. Jestli nemá
nějakou dietu a tak podobně.
Pokud chcete udělat zvířátkům radost, zajděte
za majitelem. Ten bude určitě rád. Navíc vám poradí,
co udělá zvířátkům radost a často, pokud to je jen
trochu možné, vás nechá zvířátkům dobroty osobně
předat.
Nikdy, opravdu nikdy, nekrmte cizí zvíře. Byť
zdánlivě neškodnou potravinou!
Nekrmte své psy sušenkami ani čokoládou. Nepřekrmujte je. Nadváha jim škodí!
Pítka
Pomalu ale jistě se blíží dny,
kdy bude víc než teplo. A vody
méně a méně. Ptákům a hmyzu
můžeme pomoci jednoduchou
věcí – pítkem. Dejte jej někde na
poklidnější místo a zajistěte vždy
dostatek vody. Více najdete na stránkách České společnosti ornitologické (odkaz viz QR kód).
Mysleme na přírodu. Změnit se musíme nejdřív
my sami. Svět se pak změní sám.
Pavel Spálený

Pomozme ZOO
Díky pandemii nechodí lidé do Zoo. To má za následek, že Zoo pomalu ale jistě přestávají mít finance
na svůj provoz. Mimochodem – gorily v pražské
ZOO nemocí Covid-19 onemocněly (společně
s tygrem). Zoo v podstatě nemá mnoho možností,
kde ušetřit.
Chcete pomoci zvířatům v Zoo? Každá zoo má
nějaký program možné podpory. U mnohých najdete
i e-shop. V ČR není jenom ta pražská, ale můžete se
podívat na situaci zoo ve Dvoře Králové
(safaripark.cz), Jihlavě (zoojihlava.cz) nebo malé zoo
v Chlebech (zoochleby.cz). Ta pražská je na adrese
zoopraha.cz.
Mnohá zoo mají on-line vysílání. U té pražské
doporučuji se podívat na sloní pavilon. Jsou tam malá sloní miminka.
Nekrmme zvířata, která neznáme
Přibývá nám v naší české kotlině uhynulých zví-
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CO SE U NÁS DĚJE
COVID NÁS POSTAVIL NA NOHY, ALE KAM JÍT?
Na rodičovské dovolené jsem již přes 4 roky.
Nikdy jsme ale nepotkávali při procházce s dětmi
tolik osob venku, jako v poslední době, ba naopak,
bylo až k zamyšlení, jak byla vesnice prázdná. Nyní
potkáváme lidi různého věku na vycházkách, sportovat, potkáváme je v obci ale i v polních cestách nebo
podél remízků. Co taky pořád dělat doma, že? A pohyb je potřeba. Jenže kam jít?
V obci je několik oblíbených cílů, ale samozřejmě pokud k nim chodíte často, omrzí. Jsou tu hezká
místa (např. skála u Třebešic, louka u Olšanského
potoka pod Puchří, myslivecká chata, rybníky, Kostelík, podél potoka pod starými mohutnými
stromy ze Lhoty k chatě), ale téměř pořád
se musíte pohybovat po silnicích, pokud
chcete s dětmi někam dojít a obzvlášť
v okolí Kluků je to velmi nepříjemná záležitost, protože silnice jsou hodně frekventované a auta jezdí velkou rychlostí. Výjimkou je snad procházka ke Kostelíku
v Nové Lhotě pro Lhoťáky a z novostaveb
na Klukách k lípě u Vodrant. Cesta zde ale
bývá velmi často tak rozbahněná, že se
sem pustí jen málokterý dobrodruh. Další
škodou je, že když už si najdete polní cestu, kterou se dá jít (např. cesta za zahradnictvím na Puchři, kam rádi chodíme, u
Křížku v Olšanech, v Jezírku na Klukách),
nikam nevede. A tak se na konci můžete
otočit a zase jít zpátky.

Abych nebyla jen negativní, musím
říci, že velkou radost mi udělal zelený pás,
který vznikl okolo polí Za Stodolami na
Klukách. Díky tomu vznikl pro pěší okruh,
který má necelé 3 km. Napojíte se na něj
ze silnice na Souňov, hned za stodolami
vlevo. Jdete cestu podél potoka, obejdete
tak oboru, rybník Bažantník, Volšinky a
vyjdete podél pásu borovic za Čarodějnicemi a pokračujete vesnicí. Nádherná procházka. Musí být ale jediná? Obec vlastní
spoustu cest, které jsou ale zaorané. Spoustu z vás je pamatuje. Proč je neobnovit?
Představte si, že Jezírková cesta by např.
propojovala Olšany, Kluky i Novou Lhotu.
Že z Puchře, by se jako dříve dalo chodit
do Olšan polní cestou a na druhou stranu
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až do Třebešic kolem skály. A nejen chodit, jezdit
na kole, běhat. Ale to není jediné pozitivum a vůbec
ne to nejpodstatnější. Již dávno v jiných státech zjistili, že je třeba zase zpět rozdělit velké lány, že obnova cest je způsob, jak pomoci zadržet vodu v krajině,
zamezit půdní erozi, zachránit některé živočichy, kteří v těchto pásech najdou obživu a také útočiště. Několik let dokonce existuje celorepublikový projekt,
který představili Starostové a nezávislí, jmenuje se
1000+1 cesta pro krajinu a podporuje právě obce
k obnovování cest. Bohužel se zatím nepodařilo najít
podporu v zastupitelstvu.
Jiřina Hanušová

CO SE U NÁS DĚJE
KARNEVAL V MŠ KLUKY
Koncem února se v mateřské škole konal tradiční karneval. Přáli bychom vám vidět úvodní promenádu všech malých účastníků! Dětské touhy a fantazie se díky vstřícným rodičům měnily v realitu, a tak
se v masopustním reji objevila celá plejáda masek –
třeba pohádkové princezny, drak, čert, neohrožený
Spiderman, ale i robot a kosmonaut, myslivec
s puškou skoro pravou, kuchtík a hasič, různá zvířátka… Ať už tak, nebo tak, všichni si pořádně zařádili
a zatancovali - vždyť karneval je jen jednou za rok,
tak ať to stojí za to. To se jim to potom spalo…
Hana Baková

STÁDO DAŇKŮ NA PUCHŘI
Nám, Čechům, je srdci blízké mít doma a starat
se o kdejaké domácí zvíře. Od psů, koček, rybiček či
morčat – až po slepice, kachny či hezkého čuníka.
Zajímalo by mě ale, kolik lidí by s hrdostí mohlo říct,
že jim na zahradě pobíhá stádo daňků.
A přesně tímto tvrzením se může pyšnit pan Milan Šrámek, majitel stáda daňka skvrnitého. To se
nachází na Puchři, kde plocha pro pastvu dosahuje
rozměrů 2 hektarů. Ale nejdříve hezky od začátku.
Celý příběh se začal psát v roce 1995, kdy se tehdy
pan Šrámek ještě s panem Vaníčkem a panem Fuksou k chovu tohoto druhu rozhodli. Vedla je k tomu
exkluzivita masa, které je považováno za možná až
chuťově nejlepší, a dále méně náročná starost na
chov, než je tomu třeba u jelenů. V roce 1998 pak
pan Šrámek pozemek odkoupil celý, takže je
v dnešní době jeho jediným vlastníkem.
Celé stádo čítá 26 daněl, jak se říká samicím
daňka, a 3 daňky. Jedná se o středně velkého sudoko-

pytníka s průměrnou kohoutkovou výškou okolo 100
cm, váhou až 95 kg (u samic pouze 50 kg) a charakteristickým červenohnědým zbarvením s bílými skvrnami. Tento druh se věkem může dožít až úctyhodných 28 let. Povahou jsou přátelští a samotnému panu Šrámkovi se přihodilo, že jeden z daňků se nechat
ochočit i na přivolání a pohlazení po hlavě. Na první
pohled neškodní daňci však svoje chování mohou
drasticky změnit v období říje, která nastává na přelomu září a října. Jedním z takových dopadů této
změny je i smutná osobní zkušenost pana Šrámka,
kdy při jednom takovém boji o samici došlo ke smrti
daňka. (Tomu v té době bylo 22 let.) Samice je poté
březí okolo 8 měsíců a v květnu nebo v červnu rodí
zpravidla jedno mládě.
A závěr by snad bylo jen vhodné popřát panu
Šrámkovi úspěšný chov daňků na Puchři.
Eliška Píšková
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CO SE U NÁS DĚJE
HISTORICKÉ OKÉNKO HASIČSKÉ TECHNIKY V OLŠANECH
Vznik hasičského sboru v Olšanech se datuje do
roku 1934, a to 23. března. Kořeny sboru však sahají
až do roku 1886, kdy byl založen hasičský sbor –
KLUKY – PUCHEŘ – OLŠANY.
Během roku 1934 si hasiči Olšan postavili na návsi u rybníka zbrojnici. Nejprve sbor bojoval
s plameny ruční stříkačkou taženou koňmi a to až do
roku 1949, kdy byla zakoupena motorová přenosná
stříkačka, značky DKV. Tuto stříkačku vlastní hasiči
ještě dnes, ale v současné době není k vidění. Je totiž
rozebraná, připravená na renovaci a hledá se ochotný
sponzor. Sbor v Olšanech disponoval různými vozy.
Byla tu PRAGA PICOLO, toto vozidlo si zahrálo
roku 1967 v televizním filmu, i s obsluhou, p. Josefem Pařezem a p. Janem Šlejtrem. Byl to film – Obrácení Ferdyše Pištory, v hlavní roli Josef Bek.
Dále tady byly vozy NISA, TATRA 805,
PRAGA V3S a první cisternový automobil pořízený
v r. 1984 a tím byla ŠKODA 706. Od roku 2011
slouží k výjezdům T 148 vyrobená r. 1978. Ještě jsou
zde dvě motorové stříkačky. Dnes slouží hasičům
nová (ne již tak nová) hasičská zbrojnice postavená
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místními obyvateli v letech 1974–1977 v akci Z.
Historie hasičů z Olšan byla opravdu pestrá
a hlavně úspěšná. Nejenom, že zachránili v mnoha
případech majetek občanů, ale zúčastnili se i mnoha
závodů a akcí, ve kterých úspěšně a čestně reprezentovali svou obec. Dříve zde byly oddíly hasičů všech
věkových kategorií.
Dnes mají mladí bohužel jiné zájmy a priority.
Hlavně místo pohybu a pobytu venku soutěží se svými počítači pěkně doma. Ještě se hasiči drží na venkově. Alespoň v obcích dobrovolní hasiči zastávají
důležitou funkci. I u nás na vesnici vyrůstá nová generace a dalo by se říci v hojném počtu. Bylo by hezké, kdyby se našel někdo, kdo by se našim nejmladším věnoval a ukázal jim, jak jinak lze trávit volný
čas. Seznámil je s odkazem našich pradědů, dědů
i otců, kteří se na poli požární ochrany řídili heslem:
VLASTI K OBRANĚ, BLIŽNÍM K OCHRANĚ.

A tak ať zde ještě dlouho je naše hezká vesnice
a s ní hasičská tradice.
Jana Nesnídalová

CO SE U NÁS DĚJE
LETOŠNÍ ZIMA
Každý to zná: v létě se jezdí na
jadran a v zimě na „pekáči“ z kopce.
Bohužel ale, právě podobné zimní
radovánky jsme si v uplynulých letech užívali čím dál méně. Mnohdy
jsme mohli být rádi, když za celou
zimu vůbec napadl jemný poprašek –
a o „bílých“ Vánocích ani nemluvě.
Těch jsme se koneckonců nedočkali
ani letos. Zato o to více nám to sníh
a mráz vynahradil v lednu, v únoru,
a dokonce i v březnu.
Ani nejpravděpodobnější predikce
se nepřiblížily výsledku letošní zimy
– na Šumavě bylo naměřeno až přes
-30 °C a u nás se také hodnoty pravidelně držely
v mínusových číslech. Sice by to nemělo být až tak
neobvyklé, protože naše zeměpisné umístění podobným podmínkám odpovídá, je to však velký rozdíl
oproti rokům minulým.

A tak jsme si, díky arktickému proudu, který
k nám proudil a přinesl tak chladnější vzduch, mohli
užít padající sněhové „sedláky“, běžkaření na poli či
uklidňující pohled na krajinu pokrytou běloskvoucí
peřinou. Na druhou stranu nás tento mráz mohl stát
bolavý hýžďový sval (například můj případ), kdy
člověk ráno zapomene na ledovku a pak už jen leží
na zemi a vidí nad sebou hvězdičky. Také majitelé
vozů to neměli vůbec lehké, protože každý den museli klidně i dvacet minut odhrnovat čerstvě napadený sníh a poté dalších dvacet minut seškrabovat jinovatku na oknech u automobilů. Konkrétně se ručičky
teploměrů u nás v obci vyšplhaly až k–18 °C. To byl

také důvod dlouho nevídaného úkazu, kdy zamrzl
potok u zámku na Klukách a zaměstnanci obce museli častokrát vyjíždět a udržovat místní chodníky.
Ale i další obyvatelé naší vesnice vyrazili do ulic,
když s radostí vyrazili na zamrzlý rybník, kde si užili
letošní bruslení.
Sněžení se samozřejmě nedotklo jen nás, ale i sama příroda ho jistě uvítala. Je všeobecně známo, že
i pole si potřebují odpočinout, nabrat živiny, a právě
k tomu zima a sněhová pokrývka napomáhá.
V průběhu minulých let dokonce začala vznikat obava, jak se tento problém vyřeší – nezbývá než doufat,
že se s tímto rokem počínaje začalo blýskat na lepší
časy.
Eliška Píšková
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CO SE U NÁS DĚJE
UKLIĎME ČESKO
I letos, v době kovidové, proběhla celostátní akce
Ukliďme Česko. Naše obec se do ní zapojila tak nějak automaticky, bez oficiálního přihlašování do registru uklízejících.
Domluva a veškerá organizace proběhla prostřednictvím Facebooku a prosté osvědčené lidské komunikace z očí do očí.
Mně nezbývá než upřímně poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se pustili do úklidu i v dnešní nepříznivé době. Jmenovitě Lucce Snížkové a dětem za
úklid okolí Puchře, Aleně Korberové s rodinou za
okolí novostaveb směrem k Vodrantům, Evě Michalíkové s rodinou za úklid novostaveb směrem
k Močovicím, Katce Radové a dětem za úklid v okolí
rybníku Bažantník, Stázce Klementové s rodinou a

JARNÍ STEZKA
Paní Havlínová ve spolupráci s obecním úřadem
připravila pro děti „Jarní stezku“. Jedná se o stezku,
na které se plní dané úkoly a výsledek se zapisuje do
křížovky. Když je křížovka správně vyplněná, každý
vyluští tajenku, s kterou si dojde do prodejny na Klukách, kde dostane odměnu.
Stezka začíná u posledního domu v nové zástavbě
na Klukách a končí u lípy u Vodrant.
Kdo ještě tuto stezku neabsolvoval, tak si ji nenechte ujít. Vezměte si sebou tužku a dobrou náladu
a můžete vyrazit.
Je to krásná procházka s plněním zajímavých úkolů a v dnešní době jedna z možností jak děti zabavit.
P. Havlínová a N. Vrbová
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Jiřině Hanušové s rodinou za úsek mezi vesnicí Kluky a Novou Lhotou. Holkám „Hanušovým“ se také
podařil nepříjemný objev, a to objevení černé skládky v prostorách olšanské jeskyně. Na zmiňovanou
skládku igelitové pytle nestačily a pan Šrámek musel
přijet s vozíkem.
Akce se zúčastnily celé rodiny od nejstarších po
drobotinu. Můžeme doufat, že nám vyroste generace,
které není lhostejná naše příroda a jen tak neváhá
přiložit ruku k dílu. Ještě jednou děkuji všem, i těm
anonymním pořádkumilovným občanům, jejichž
jména se ke mně nedostala za jarní úklid.
Za redakci
Monika Peková

CO SE U NÁS DĚJE
KDE SE VZAL MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Není to, jak si mnozí myslí, komunistický svátek.
Mezinárodní den žen (MDŽ), připadající každoročně na 8. března, 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 ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Od r. 1911,
kdy byl poprvé slaven v Německu, RakouskoUhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle
patřilo volební právo žen. Pevné datum nebylo stanoveno, bývalo v únoru a březnu.

Datum 8. března se ustálilo až po první světové
válce, zejména pod vlivem velké demonstrace
v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející únorové
revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle
juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle rozšířil, jeho

obsah kolísal od politického / feministického protestu
po apolitickou obdobu Dne matek.
Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán
jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
V ČR je svátek od roku 2004 významným dnem.

Jak ukazují fotografie, oslava MDŽ v našich obcí
má dlouholetou tradici. Bohužel letos, vzhledem
k situaci, jsme oslavy uspořádat nemohli.
Děti z naší mateřské školy měly pro ženy nacvičené pásmo plné básní a písní. Protože ho nemohly
přednést naživo, tak jsme vše chtěli nahrát a ženám
pustit alespoň v místním rozhase. Ale ani to nevyšlo.
Než jsme vše stihli zrealizovat, tak byla mateřská
škola uzavřena.
Proto bychom opožděně rádi tímto způsobem našim ženám popřáli všechno nejlepší, krásné jaro plné
dobré nálady a těšíme se, že se již brzo budeme moci
setkávat na obecních akcích.
Naďa Vrbová
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ROZHOVOR
ROZHOVOR S P. MILANEM ŠRÁMKEM
Kdy jste začal s myslivostí a kdo Vás k tomu přivedl?
Myslivecky mě inspirovala rodina, neboť u nás
v rodině se myslivost dědí z generace na generaci. Již
v roce 1971 jsem chodil s tátou po honitbě.
V čem Vás myslivost jako taková obohacuje?
Určitě mám rád myslivost jako celek, protože přináší péči o zvěř a pobyt v přírodě. V dnešní době mě
mrzí, že se myslivost zvrhává mnohde jen k lovectví.
Ta tradiční myslivost se nám občas vytrácí, vždyť
přece zvyky, etika, tradice, všechno to dělalo a dělá
myslivost myslivostí. Náš spolek proto inklinuje
k ochraně a obnově zvěře v přírodě a k ochraně přírody jako takové.
Jakého spolku jste členem, a jakou zastáváte
funkci ve spolku?
V obci Kluky jsou dva myslivecké spolky. Myslivecký spolek Kluky a Myslivecký spolek Věno
Kluky. Já jsem členem Mysliveckého spolku Kluky
a zastávám funkci předsedy spolku.
Kolik členů je ve vašem spolku a kolik se jich na
akcích aktivně zapojuje?
Počet stálých členů je 28 a 6 hostujících. Aktivně
se podílejících je 15 lidí.
Jak velká je honitba spolku a jaké objekty vlastníte či si pronajímáte?
Honitba spolku je 1475 hektarů.
Spolek vlastní mysliveckou chatu, kterou využívá
jak pro svoje vlastní akce spolku (hony, střelecká
závody, atd.), tak i pro pronájem veřejnosti (firemní
školení, večírky, rodinné oslavy, svatby, pobytové
tábory dětských domovů, společenské akce, atd.).
U chaty jsou dále dvě střelnice pro brokovou a kulovou střelbu. Chata a střelnice se nachází mezi obcemi
Olšany a Nová Lhota. Spolek dále vlastní svoji odchovnu v Nové Lhotě, kde odchovává bažanty. Dále
náš spolek vlastní 3 hektary pozemku, který využívá
zemědělsky k pěstování potřebné potravy pro zákrm
zvěře především v zimních měsících.
Spolek si pronajímá celkem tři rybníky. Jde o rybník v Nové Lhotě a rybníky Vrzal a Bažantník v obci
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Kluky. Rybník v Nové Lhotě a Vrzal na Klukách
jsou chovnými rybníky. Bažantník v Obci Kluky je
ale využíván i pro rybaření veřejnosti. Kdo by měl
zájem, může si zakoupit povolenku, která má platnost kalendářního roku a její částka je 2500 Kč, počet povolenek je omezen na 30 kusů. Jaký je celoroční program spolku?
V zimním období se loví škodná zvěř, pořádají se
hony a hlavní náplní tohoto období je přikrmování
zvěře. Zvěř se přikrmuje převážně obilím, které je
bažantům roznášeno do zásypů a spárkaté zvěři
do krmítek. Součástí zákrmů jsou i vitamíny, které
zvěři do potravy přidáváme.
Důležité je také zabezpečení provozu obou střelnic. Ty jsou pro veřejnost otevřeny každý čtvrtek
a pátek, což neplatí v době covidu, kdy jsou bohužel
pro veřejnost do odvolání obě střelnice uzavřeny.
Celoročně se ale střelnice využívají pro zaměstnance
ministerstva vnitra, kteří zde provádí střelecký výcvik.

ROZHOVOR
Spolek také musí udržovat rybníky, které má
v pronájmu. To obnáší minimálně čtyřikrát ročně sekání, vyřezávání křoví, čištění přítoků, atd.

Každoročně se účastníme na akci UKLIĎME
ČESKO.

Spolek zabezpečuje nebo nabízí svoji spoluúčast
celoročně na různých akcích, střeleckých závodech a
brigádách.

Kolik jste organizovali honů v loňském roce?
Loni jsme fyzicky měli 5 honů, ty mohly probíhat
i v době Covidu. Pravidla ale byla jasně nastavena:
po odlovu hned domů.

Povězte nám trochu více o brigádních akcích, které organizujete či na kterých se podílíte?
Členové spolku musí každý rok odpracovat 25
hodin povinných brigád, z čehož 15 hodin je pro
Myslivecký spolek Kluky a 10 hodin pro Myslivecký
spolek Věno Kluky.
Letos jsme se věnovali převážně prací kolem chaty a rybníků. Na chatě jsme kromě běžných údržbových prací pokládali zámkovou dlažbu u sklepa, dělali novou kanalizaci, výstavba grilu. Dále jsme prováděli výsadbu stromků.
Co se týče rybníků. Lhotecký rybník byl vybagrován a ve spolupráci s obcí byla provedena oprava
hráze. Kolem rybníku Vrzal v obci Kluky bylo provedeno vykácení a vyčištění porostu.

Jaký je stav zvěře ve vašem revíru, jak to vypadá
se škodnou?
Drobné zvěře je všeobecně nedostatek, i z tohoto
důvodu bylo spolkem zakoupeno 20 zajíců, 230 bažantů a také divoké kachny. Nákup zvěře se ale nedělá jen kvůli jejímu nedostatku, ale také kvůli páření,
aby nedocházelo k degenerování zvěře (nepářila se
neustále jen mezi sebou).
Co se týče škodné, loni bylo uloveno: 52 lišek, 8
kun, 12 prasat, 1 jezevec a také straky.
Máte nějaké spolupráce s ostatními spolky a organizacemi?
Spolupracujeme s Mysliveckým spolkem Věno
Kluky, naše vztahy jsou no dobré úrovni, stejně tak
jako s obcí Kluky, která nám každoročně přispívá 20

13

ROZHOVOR

tisíc korun na naši činnost. Částka je většinou využívána na sadbu stromků.

Nemohou se konat zkoušky na zbrojní průkazy a
zkoušky pro psy.

Dále nám vychází vstříc ZDV Krchleby, a to
zejména tvořením zelených pásů kolem polí. Ty jsou
velice důležité jednak pro přechod zvěře, její hnízdění, ale i pro pastvu. Je ale velice důležité si uvědomit,
že tyto zelené pásy neslouží jako turistické cesty ani
jako cesty polní, po kterých můžete jezdit. Pokud
jsou cesty využívány lidmi, zvěř cítí pach lidí, kteří
jsou často doprovázeny i psy a bohužel se tak stezkám, které byly budované především pro ně, vyhýbají.

Také byl zrušen myslivecký ples a příjem nebyl
ani z pronájmů myslivecké chaty, kvůli zákazu veřejných a společenských akcí. Žádné kompenzace od
státu ale nežádáme.

Samozřejmě pohyb vám po těchto zelených pásech zakázat nemůžeme, ale pokud tak činíte, rozmyslete, zda je to opravdu nezbytné a chovejte se
prosím co nejšetrněji s ohledem na zvěř.
O co jste letos přišli kvůli COVIDU?
Nemohli jsme se zúčastnit každoročních akcí
např. výstavy v Lysé nad Labem, či každoroční naháňky v Novohradských horách.
Stále trvá omezení provozu střelnice pro veřejnost, museli jsme zrušit střelecký závod.
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Jaké chystáte akce na příští rok pro veřejnost,
pokud vám to zákony dovolí?
Rádi bychom pořádali myslivecký ples a popřípadě nějakou letní zábavu. V současné chvíli MS připravuje několik střeleckých soutěží, které se odvíjí
od situace v ČR a nařízení vlády. V plánu jsou 3 střelecké závody – 29.5.2021 Okresní přebor – otevřený
závod na Baterii, 3.7.2121 - Pohár starostky,
18.9.2021 - Čáslavský pohár.
Myslivecký spolek Kluky prosí na závěr všechny
občany, kteří se pohybují kdekoli v přírodě, ať jsou
ohleduplní, jak ke zvířatům, tak k přírodě samotné.

Děkuji za rozhovor
Ing. Stanislava Klementová

ROZHOVOR
Vážení a milí čtenáři,
pro rozhovor tohoto čísla jsem si vybrala redakčního kolegu, našeho grafika Pavla Spáleného. Se
svojí rodinou, manželkou Evou a dvěma dětmi, žije
na Klukách. Často ho můžete vídat s fotoaparátem
v ruce a v sedle statného koně.
Pavle, vím že máš více koníčků, ale předpokládám, že tím největším jsou indiáni. Můžeš naším divákům popsat svoji zálibu, která jak vím, pohltila
nejenom tebe, ale i celou rodinu.
Jak a kdy ses ocitl ve světě ohňů, koňů, tomahavků a týpí?
Většina lidí, co znám, začínala u Vinetua. U mě
to ale bylo u Tecumseha od Frtize Steubena. Příběh
brigádního generála Tecumseha mě unesl zrovna
v době, kdy mohl konečně legálně existovat woodcrafterský kmen Žlutý kvítek. V něm začalo moje
indiánské dobrodružství. To mi bylo 11 let. Žlutý
kvítek zanikl, ale u woodcraftu a jeho organizace Ligy lesní moudrosti (LLM) jsem zůstal. A s indiány

jsou spjati koně. K těm mě přivedla před 10 lety moje žena a umožnila mi zrealizovat si sen. Ostatně i s
ní jsem se potkal v týpí v bederce a vším, co k tomu
patří.
Co tě na této zálibě nejvíc baví a zajímá?
Baví mě objevovat „primitivní“ technologie.
Umění tábořit ve stanu, kdy jsem si většinu nábytku,
oblečení i různých pomůcek vyrobil. Oheň rozdělaný
bez sirek třením dřev je prostě jiný. Romantika večera v krásném dobře zařízeném týpí je nenahraditelné
kouzlo. S tím souvisí i trávení pomalého času
s přáteli.
Jednou ze zásad woodcraftu je malebnost. Nejde
jen o to něco vyrobit. Ale vyrobit to krásně. Vždycky
se mi líbily vyšívané indiánské věci. Pro mě ideální
činnost pro vypnutí hlavy.
A na woodcraftu jako takovém se mi líbí jeho
metody a zásady: malebnost, rekreace, vzdělávání,
primitivní táboření… (které není vůbec primitivní).
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SOUTĚŽ

Zaměřuješ se na určité indiánské kmeny? Existuje mezi „českými“ indiány rivalita?
Existuje rivalita mezi lesáky (těmi, co se zaměřují na lesní indiány – Irokéze, Hurony…) a pláňáky
(obyvatelé velkých plání - Lakotové, Šajeni). Vždycky jsem byl pláňák. I když ironií je, že Tecumseh byl
lesák. Jenže týpí je prostě stan plání. Stejně tak koně
nebo vyšívání korálky. Skončil jsem u lakotské kultury (někdy označované jako Siouxské, ale v americe
to slovo neříkejte).
Tenhle zájem přivede postupně zájemce ke kulturní antropologii a etnografii. Krásné to obory. Přišlo by mi divné nosit irokézskou košili s lakotskýma
botama. Je to jako chodit ve vikingské košili
s jihomoravskou hučkou a říkat, že jsem z kmene
Evropanů (takže někdo, koho nikdo nikdy neviděl).
Indiánské kmeny se pravidelně scházejí. Jak je na
tom ten váš?
V rámci LLM je mnoho společných akcí. Vrcholem roku je samozřejmě táboření na Kosím potoce (byla o tom několikrát reportáž ČT). Ale jezdí se
tábořit i na Velikonce nebo na podzim. Dříve jsem
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jezdíval i v prosinci, ale aby to táboření nebylo lehce
utrpením, tak to chce, aby opravdu mrzlo. A to už
dlouho nebylo.
Na jaře navíc (za normální situace) se koná
powwow (taneční slavnost) v Kladně. Tam se sjedou
lidé z celého světa (USA, Kanada, Německo, Polsko)
a tančí. Taneční kostým už nemám, ale rád si zatančím. Byl jsem u toho, když to tady v Čechách začínalo.
S civilními jmény si ve světě „nekonečných plání a
ohňů“ určitě nevystačíte. Můžeš nám prozradit ta
vaše indiánská.
Moje jméno je Yučikala wičaša. Všichni mi ale
říkají Yuči (juči). Manželka ani děti indiánské jméno
nemají.
Žena vždycky vyráběla vikingské věci. Takže
má přezdívku Eyan, ale taky Lesnička. To víte, u indiánů získal jeden jméno až v pubertě / dospělosti
podle vize nebo nějaké události. Např. Powers
v Oglala religion píše, že děti se jmenovaly podle
pořadí porodu…

SOUTĚŽ
Jakým způsobem se k vám tato jména dostala?
V mém případě šlo o volnější lakotský překlad
české přezdívky z mládí. Manželka mívala rukavice,
co značně připomínaly žábu PraLesničku a z toho se
stala Lesnička.
A co vybavení? Týpí, oblečení, indiánské věci každodenní potřeby? Kde se dají sehnat?
V dnešní době se dá hodně věcí koupit. V době,
kdy jsem začínal, nic takového nebylo možné. Kvalitních informací bylo málo. Dneska je to lepší. Nicméně stále je nutné si (a vhodné) si spoustu věcí vyrobit.
Vím, že spoustu věcí vyrábíte doma, které to jsou?
A kdo je vytváří?
Látková oblečení jsem naučil ženu vyrábět a díky tomu, že já vždycky všechno šil v ruce, tak šicí
stroj umím tak maximálně zapnout. Poslední dobou
spíš předávám know how. Nádobí z kravského rohu
zase je moje doména. Nedávno jsem si pohrál se dřevem a vyrobil stolek a stoličku. Manželka ale krásně
maluje. Tomu nejsem schopen konkurovat.
Tím, že už máme hodně věcí vyrobených, tak já
osobně se spíš zaměřuju na výrobky, které se vyrábějí
dlouho. Dříve to byla celovyšívaná kolébka. Tu jsme
využili u našich dětí na maximum. Dneska připravuju
celovyšívanou lékařskou brašnu, a pak se chci vrh-

nout na indiánské sedlo. Uvažuju i o ženských šatech.
Ty kožené jsem ještě nevyráběl.
Na fotografii můžeme vidět některé z vašich výrobků. Jak dlouho trvá výroba kolébka z miniaturních korálků. Kde ses tomuto řemeslu přiučil?
Čas se špatně poměřuje. Někdy sedím u vyrábění
často. Někdy na to třeba měsíc dva nešáhnu. Kolébka
mi zabrala dva, celkem intenzivní, roky. Toulec na
luk a šípy tak rok a půl.
Technice jsem se naučil díky článku Waštewin
v časopise ABC. To jsem tehdy ještě netušil, že se
budu s Wašťou znát a označovat ji za přítele. Techniku jsem vyladil pak díky dalším přátelům, ale jako u
všeho, je nutné si jemnost a triky tak trochu vysedět.
Časem jsem se stal i lektorem vyšívání na kurzech
pořádaným LLM.
A na závěr prosím nějakou indiánskou moudrost,
poselství, nám „bílým tvářím“.
Indiáni byli vysoce duchovně založení lidé. Byli
pro ně důležité sny, rodina, vnitřní síla. Spěch bílého
muže pro ně byl nepochopitelný. Stejně tak honba za
mamonem. S ekologií je to problematičtější, nicméně
je zřejmé, že minimálně indiánské osobnosti si uvědomovali, že ničit přírodu je špatné. Kdo chtěl být
uznávaný, musel být statečný a štědrý vůči lidem svého kmene. „Králem“ jste se nestali jen tak. Indiánská
kultura byla velmi, velmi tolerantní vůči menšinám
(libovolným). Byla tvrdá. Ale nikdy své děti nebili.
Vždy se jim maximálně věnovali. Všichni indiáni (19.
století)
popisují
své
dětství
jako
jedno
z nejkrásnějších. To naše bílé děti mohly říct málokdy.
Vím, že teď zjednodušuji.
Nicméně je to právě ta kultura, která nastavuje
zrcadlo té naší. A ukazuje tak mnoho moudrostí, které
v naší uspěchané a ustrašené době jsou víc než platné.
Prostě vzduch ani země se nedá prodat… řekl nejeden
náčelník. Stejně jako to, že na dítě vztáhne ruku jenom slaboch. A říct o někom, že je slaboch bylo to
nejhorší, co mohlo být…
Loučím se s tebou, „hau“a přeju hodně sil a zdraví celé tvojí rodině
Monika Peková
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SOUTĚŽ
VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI
Před velikonocemi obecní úřad vyhlásil soutěž
pro děti v malování výkresů. Téma „Velikonoce
2021“.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to 1. kategorie
do 7 let věku dítěte a 2. kategorie 7-15 let.
Celkem se zúčastnilo 32 dětí v 1. kategorii 18 a
ve 2. kategorii 13.

Všichni, kteří výkres odevzdali do obchodu, dostali odměnu za účast (velké velikonoční vajíčko
s překvapením) a postoupili do užšího výběru.
Všechny výkresu jsou opravdu moc hezké a bylo
velmi těžké vybrat z každé kategorie 3.
Výběru se účastnila paní ředitelka MŠ Hana Baková, paní učitelka MŠ Jana Kubátová a starostka
Naďa Vrbová.
Nakonec jsme vybraly:
1. kategorie: Vašík Senohrábek 5 let, Dáda Brejša
5 let, Šimonek Loužil 6 let
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SOUTĚŽ
2. kategorie: Anetka Tůmová 8 let, Ríša Snížek 9
let, Barča Šrámková 13 let,
Všem výhercům moc gratulujeme a čeká na ně
výhra v podobě hezké knížky.
Všechny výkresy budou vystaveny na pergole
před místní restaurací, tak se přijďte podívat.

Naďa Vrbová
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KALENDÁŘ ŽIVOTA
KALENDÁRIUM
Uskutečněné akce závisí na aktuální
epidemiologické situaci.
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
-

DUBEN
KVĚTEN
Máje Kluky, Olšany
ČERVEN
Dětský den
ČERVENEC
SRPEN
Dožínky Pucheř

ZÁŘÍ
Mše Nová Lhota
ŘÍJEN
Drakiáda
LISTOPAD
Lampionový průvod Pucheř
PROSINEC
Mikulášské
Rozsvícení vánočních stromů
STATISTIKA
k 19.3.2021 je v našich obcích tento
počet trvale žijících obyvatel:
Kluky
353
Olšany 75
N. Lhota 61
Pucheř 31
Celkem 520 obyvatel
V roce 2020 se narodilo celkem 7
dětí, 3 v Olšanech 2 holčičky a 1
chlapeček a 4 na Klukách 1 holčička
a 3 kluci.
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