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Podzim plný pohody a rozjímání přeje redakce

Rozkvetlé jaro plné sluníčka
vám přeje redakce
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GRILOVÁNÍ

USNESENÍ OBCE
Seznam usnesení ze dne 25.8.2020
Usnesení č. 19/2020
Zastupitelstvo obce Kluky projednalo přiložené materiály, aktuální stanovy společnosti Vodohospodářská
společnost Vrchlice-Maleč, a.s., znalecký posudek vypracovaný paní Ing. Marcelou Prokopovou č. 3058/48/20 a
Pravidla společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. pro zvyšování základního kapitálu formou
nepeněžitých
vkladů
a svým usnesením č. 19/2020 schvaluje
a) nepeněžitý vklad obce Kluky, jehož předmětem
ocenění je kanalizace včetně ČOV, pozemků st. 195 a pč.
71/17 a příslušenství a vodovod včetně vodojemu, pozemku pč. 101/59 a příslušenství v katastrálním území
Kluky u Čáslavi a kú Močovice.
Tlakovou kanalizaci tvoří stavební objekty :
SO 01 – Kanalizace z roku 2016
SO 01.1 hlavní řady
SO 01.2 podružné řady
SO 01.3 domovní čerpací stanice
SO 02 – ČOV
ČOV – jedná se o čistírnu pro 700 EO tvořenou biologickou jednotkou (ŽB kruhová nádrž), kalojemem (ŽB kruhová nádrž 100 m3), provozním domkem, trubními rozvody.
Areál ČOV je oplocený drátěným pletivem včetně vstupních vrat, je provedené napojení na rozvody NN a veřejný
vodovod, přístup je po asfaltové zpevněné komunikaci na
pč. 71/17.
Vodovod tvoří stavební objekty :
SO 01 – Vodovod z roku 2014
SO 01.1 zásobní řady
SO 01.2 rozvodné řady
SO 02 – Vodojem
SO 02.1 prefabrikovaný zemní vodojem 2x50 m3 včetně
provozního domku SO 02.2 odpadní řad Pozemek st. 195
v
kú.
Kluky
a
pozemky
pč.
71/17
a 101/59 v k.ú. Kluky, zapsané na LV č. 10001 pro obec,
vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Kutná Hora tak, jak jsou uvedeny a
popsány a oceněny ve znaleckém posudku, který vypracoval znalec Ing. Marcela Prokopová, znalec jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2001
č. j. SPr. 4014/99 pro základní obor: ekonomika, odvětví:
ceny a odhady nemovitostí, pořadové číslo znaleckého
posudku ve znaleckém deníku 3058/48/20, to vše ve
vlastnictví upisovatele, hodnota nepeněžitého vkladu
byla oceněna na částku 17.000.000 Kč (slovy: sedmnáct
milionů korun českých).a
b) jeho vložení do základního kapitálu společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem
Ku Ptáku 387, 28401 Kutná Hora, IČO: 463 56 967 s tím,
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že v souvislosti s tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 2736 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, znějících na
jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle aktuálních stanov
Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč a s emisním kursem 6 213 Kč a zároveň bude v souladu s § 249
zákona č. 90/2012 Sb. a Pravidly společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. pro zvyšování
základního kapitálu formou nepeněžitých vkladů částka
ve výši 1 232,- Kč vrácena upisovateli.
c) p o v ě ř u j e paní Naděždu Vrbovou, starostku
obce Kluky, k veškerým právním jednáním a úkonům s
tímto souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání
akcií, smlouvy o vkladu, k učinění prohlášení o vkladu, k
podpisu
protokolu
o
předání
a převzetí nepeněžitého vkladu, předání nepeněžitého
vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. znějících na jméno a podpisu příslušného předávacího protokolu ohledně těchto akcií.
Usnesení č.20/2020
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením
č.20/2020 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova. Zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2017-2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 21/2020
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením
č. 21/2020 schvaluje rozhodnutí, neřešit v projektové
dokumentace vodovodní řad C1 a kanalizační řad 3-1
v Olšanech. Důvodem jsou velké náklady. Nemovitost č.
44 ke které by řady vedly je neobyvatelná a ani majitel
rekonstrukci neplánuje. Řad se ukončí u hasičské zbrojnice na pozemku 392/1 hydrantem a proplachovací soupravou. V budoucnu bude majiteli nemovitost čp. 44 a ZDV
Krchleby, v případě požadavku, umožněno připojení.
Usnesení č. 22/2020
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením
č. 22/2020 schvaluje jako zhotovitele nové ústředny pro
všechny obce a veřejného rozhlasu pro obec Novou Lhotu firmu Mopos Communications a.s., Pardubice. Cena za
dílo je 230.070,- Kč + DPH, 278.385,- Kč vč. DPH . Zároveň
pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených.
Naďa Vrbová

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení sousedé,
dovolte mi, abych vás seznámila s činností a novinkami z obec
-ního úřadu za červenec, srpen,
září.
V uplynulých měsících jsme
se dozvěděli poslední rozhodnutí
o dotacích, o které jsme v tomto
roce žádali. Vydání těchto rozhodnutí bylo zpožděno
z důvodu koronavirové krize. Obdrželi jsme tedy rozhodnutí ze Středočeského kraje, Fondu obnovy venkova, o přidělení dotace 1000 Kč na obyvatele obce. Celková částka činí 485 000 Kč. Účelem této žádosti je
obnova osvětlení v místní části Nová Lhota.
Druhé rozhodnutí, také ze Středočeského kraje,
Středočeský fond kultury a obnovy památek, bylo bohužel negativní. Účelem této žádosti o dotaci byla
oprava kostela sv. Jana Křtitele na Klukách. Z tohoto
fondu bylo letos podpořeno pouhých 7 žádostí. Budeme sledovat dotační programy pro příští rok a doufat
v úspěch. Je to jediná dotace, která nám v tomto roce
nebyla uznána a nakonec to není špatný výsledek. Toto opožděné rozhodnutí, které mělo být původně vydáno v červnu, nám ale zkomplikovalo plány. Letos na
podzim měla být dokončena poslední fáze výsadby,
a to právě rekultivací parku před kostelem. Protože
součástí projektu opravy kostela je mimo jiné řešení
odvodnění kostela, jenž má být svedeno do kanalizace
u hlavní silnice, nemá smysl park rekultivovat a sázet
dříve, než bude proveden výkop pro odvodňovací
trubku skrz park. Pokud neuspějeme s žádostí o dotace
s tímto účelem ani příští rok, odvodnění provedou zaměstnanci obecního úřadu a výsadbu provedeme na
podzim 2021. Finanční sbírka na podporu kostela je
otevřena i nadále. Stav transparentního účtu
č. 232617018/0600 je 9499,76 Kč, další obnos se nachází v pokladničce v obchodě, kde je možné přispět
hotově. Všem donátorům děkujeme za příspěvky.
U kostela nyní probíhá oprava soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Sochy byly vyčištěny, byly
odstraněny černé a zelené krusty. Nyní probíhá doplnění tzn. domodelování odpadlých částí soch a podstavců a výroba atributů. V září proběhl kontrolní den
za účasti zástupců odboru památkové péče a Národního památkového ústavu. Sochy by měly být předány
v říjnu.
Zpracovali jsme také svépomocí projektovou dokumentaci pro posunutí značení „začátek a konec obce“ pro všechny místní části a případy, kde na vjezdu
a výjezdu do/z obce nejsou cedule umístěny
v maximální možné dovolené vzdálenosti od rodin-

ných domů. Zastupitelstvo teď bude zvažovat, u kterých případů je posun přínosný a po projednání zažádáme o vyjádření dotčené orgány a po obdržení podáme žádost na odbor dopravy.
Nově budou umístěny ke kontejnerům na tříděný
odpad také nádoby na kovy. Tato další varianta třídění
nám může pomoci splnit povinný podíl tříděného odpadu a zachovat tak poplatky za odpady (viz aktuální
legislativa, MŽP Návrh vývoje skládkování a poplatku
za uložení na skládku). Do kontejnerů na kovy budou
patřit plechovky od nápojů, kovové uzávěry, konzervy, alobal, hliníkové obaly od potravin (pokud je hliník spojen s dalším materiál, je nutno oddělit), kovové
tuby od kosmetiky, hřebíky, šrouby, kovové nádoby
od aerosolů po kompletním vyprázdnění. Vývoz těchto nádob budou provádět pravidelně zaměstnanci
obecního úřadu na místní sběrný dvůr.
Obyvatelka z Nové Lhoty přišla se skvělým
nápadem, jak zachránit staré odrůdy ovocných
stromů. Proč je to tak důležité? Naším plánem je
obnovit ovocnou alej u křížku v Olšanech a při silnici v novostavbách na Klukách. Je možné požádat
o dotační podporu, ale veliký problém je v tom, že
udržitelnost tohoto projektu je 10 let. V praxi to
znamená, že pokud za 10 let uhyne vysazený strom
a za dnešního počasí i při stabilní péči, je velká
pravděpodobnost, že se to může stát, musíme koupit a vysadit nový a to je velmi finančně svazující.
Předběžně jsme počítali, že bychom pro obnovení
těchto alejí potřebovali vysadit cca 100 ks stromů.
Máte-li na zahradě nebo v sadu místní starou odrůdu ovoce, ozvěte se, prosím, na obecní úřad. Rouby
z těchto stromů by byly odebrány a odborně naroubovány na kmínek. Příští rok by byly rouby připravené k výsadbě. Ovoce by bylo dostupné pro
všechny, aleje opět krásné.
V Olšanech realizovali zaměstnanci obecního
úřadu oplocení dětského hřiště. V brzké době se také
chystá realizace zatrubnění škarpy u Kučerů
v Olšanech a oprava hráze rybníka v Olšanech. Na
plánování a přípravě usilovně pracují zastupitelé
z Olšan, realizace proběhne brigádnickou činností společně ve spolupráci se zaměstnanci obce.
V Nové Lhotě se stále kope a pracuje na rekonstrukci vedení nízkého napětí, jenž je ukládáno do země. Souběžně je prováděna obnova veřejného osvětlení a bude instalován nový bezdrátový rozhlas. Při průjezdu obcí dbejte zvýšené bezpečnosti.
Přeji Vám krásný podzim, ať je barevný, hlavně
ne černobílý
Ing. Jiřina Hanušová, místostarostka obce
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO
Minule jsme si řekli pár slov o tom, proč vůbec
myslet na přírodu a být tak zodpovědnějši vůči svému okolí, svým dětem, vnukům…

Já osobně využívám plně hnědé popelnice. Jejich obsah pokračuje nejčastěji do kompostárny. Přeci jen takto vyrobené „hnojivo“ je prostě nejlepší.

Pojďme se podívat na další praktické tipy. Pamatujte, začátky mohou být těžší, ale jakmile cítíme,
že konáme dobro (nejen třeba i své peněžence) a máme nový zvyk ustálený v rituál, je to lehké! A pokud
to nejde a vzpomeneme si hold jen někdy, nevadí.
I to je pokrok!

Pálení odpadů
Když už jsme u toho pálení. Nejednou jsem se
potkal s tím, jak se u nás na vesnici pálil odpad. Polystyrenem na zahradě hříšníka začínaje, motorovým
olejem na čarodějnice konče. Mezi spalovnou odpadu
a tímto ohníčkem je rozdíl asi jako u spotřeby tanku
a moderního dieselu. Opravdu chcete do světa vypouštět kilogramy vysoce toxického a rakovinotvorného kouře? Opravdu chceme, aby děti toto dýchali?

Obaly na pečivo
O (ne)kvalitě dnešního pečiva se vypráví již pomalu romány. Pravda je, že igelit zdá se nenahraditelný. Přitom je to právě igelit, který chleba významně
degraduje. Kdo zkusil jednu utěrku, ví, že chleba je
sice dobrý, ale druhý den se dá použít na zatloukání
hřebíků nebo zahánění zlodějů. Východisko? Pytlík
„Wrap-Up“ (https://www.wrapup.cz/). V principu několika vrstvý pytlík z bavlny. Zbavíte se tak igelitu
a získáte mnohem chutnější pečivo. Jen pozor, nutno
nakupovat rovnou do tohoto obalu.
Zbytky potravin
Viděli jste někdy, kolik tun jídla se denně zbytečně vyhodí jen v naší republice? Jedním slovem –
moc. Jak potraviny plýtvat méně? Několik tipů: lépe
plánovat; více vařit tzv. CDD (tzv. co dům dal, neboli uvařím cokoli z toho, co doma najdu) a využívat
tak přebytky z předešlého dne; některé zbylé potraviny dát zvířatům. Např. pečivo usušit a dát koním, ovcím. Pozor! Psi by neměli lidské jídlo vůbec jíst!
Mnoho ingrediencí je pro psa toxických (česnek,
hroznové víno, sůl). Když už potraviny musím vyhodit, vyhodím je na kompost nebo do bio popelnice (to
je ta hnědá).
Ostatně ohledně hnědé popelnice...
Pálení listí
Na vesnicích obecně je zvykem na podzim pálit
listí. Také jsem to dělával. Pálení listí je ale ten nejhorší způsob, jak se listí zbavit. Jednak zvyšujeme
svou činností uhlíkovou stopu (tedy přispíváme globálnímu oteplování), jednak živiny odebrané stromy
z půdy posíláme nenávratně pánu bohu do oken. Listí
na zemi potřebuje i hodně hmyzu k přežití. A nakonec jej potřebují i stromy na zimu (listí izoluje a dodává živiny).
Odpověď na v jádru nerudovskou otázku „kam
s tím“ je jasná. Buď listí dejte do kompostu (ano, nejeden zahrádkář nyní řekne, jak tleje dlouho a je tak
na nic), nebo do hnědé popelnice (když se pořádně
sešlape, tak se jej tam vejde docela dost). Ideálně část
listí nechte na zemi. Broučci i stromy vám poděkují.
Někteří zemědělci jej rádi zaorají.
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Víte o tom, že nejen kouř, ale i popel je pak
mnohdy toxický? Popel ze dřeva lze použít jako hnojivo. Popel z polystyrénu nebo skříně s umělou dýhou
opravdu živiny zpět do půdy nedaruje. Přitom by stačilo počkat a hodit vše do kontejneru. V případě čarodějnic vše lépe promyslet… Z malého ohně lze
rozhodně vyrobit velký.
Vypínání
Na závěr jeden tip, který šetří peněženky, ale
podle mého je nejnáročnější na sebekázeň. Pokud
necháme některé moderní elektrické zařízení v zásuvce, pak s největší pravděpodobností se sice uspí,
ale stále spotřebovává proud. Zjistilo se, že průměrná
domácnost má takovýchto zařízení nemálo a že pokud by je skutečně vypínala, ušetřila by nemalý peníz.
Typicky:
Nabíječka na mobil. I když nenabíjí, nenulový
proud jí protéká a spotřebovává se. Řešením je tyto
nabíječky vyndavat ze zásuvky
Prodlužovačka se svítícím spínačem. Pokud svítí
spínač, znamená to, že je v něm svítící zařízení
(nejčastěji LEDka). I ta spotřebovává proud…
Televize. Pokud vypnete dálkovým ovladačem
televizi, tak ve skutečnosti není vypnutá. Část elektroniky neustále sleduje a číhá, zda náhodou nenamíříte ovladač na čidlo a nedáte signál „zapni se“.
Každé zařízení, které se tedy naučíme opravdu
vypínat, přispěje naší přírodě. Poznámka bokem,
rozvoj LED žárovek vedl k tomu, že paradoxně se
spotřeba elektřiny zvýšila (tzv. Jevonsův paradox).
Proč? Protože je to přeci tak levné, že to budeme využívat mnohem více! Myslete tedy na to, zda opravdu
potřebujete světla všude (např. nyní tak oblíbené
LED pásky ve skříni).
Mysleme na přírodu. Změnit se musíme
nejdřív my sami. Svět se pak změní sám.
Pavel Spálený, foto převzato z wrapup.cz

CO SE U NÁS DĚJE
KURZ GRILOVÁNÍ
Srpen jsme zahájili již třetím kurzem grilování, kterým nás opět provedl šéfkuchař pan Petr Procházka. S Petrem už se všichni velmi dobře známe,
a tak je atmosféra na kurzech velmi uvolněná. Kurzu
se zúčastnilo 9 zájemců, část zájemců se obměnila,
a protože je grilování spíše mužská záležitost, přibyli
i mužští účastníci. Šéfkuchař při tvorbě menu, ale
pamatoval na obě skupiny zúčastněných a uspokojil
chuťové buňky všech – připravovali jsme salsy, majonézy, ovoce, zeleninu a hlavně masa (telecí pavouček, hovězí burger, hovězí flap steak, argentinskou
hovězí svíčkovou). Kurz trval 5 hodin, ale nikomu
nebyla dlouhá chvíle. Kurz byl totiž pojatý jako takové velké společné grilování s přátelskou atmosférou,
při kterém se více seznámíme. Zúčastněný mohl přivést doprovod a také děti, o jídlo jsme se rozdělili
a hladový nikdo neodcházel. Proběhla také soutěž
o nejlepšího grillmana, kterou vyhráli naši věrní
účastníci a hlavně šikovní kuchaři z Nové Lhoty.

covat, jak poznám, že je maso „akorát“. Pracovali
jsme na dvou stejných grilech, které se chovaly vlivem paliva ale naprosto jinak, což nám dalo také
spoustu poznatků. Svůj um jsem předvedla záhy
na rodinné oslavě, nikdy bych si na tohle netroufla.
Ale po kurzu to byla hračka. Vše se povedlo.
Závěrem bych chtěla poděkovat Sportovnímu
klubu, který nám poskytl zázemí kabin.
Ing. Jiřina Hanušová, organizátorka kurzů

Mně osobně byl tento kurz zatím nejbližší. Grilujeme často, ale nikdy jsem nekoupila takhle drahé
maso, protože jsem se bála, že z něj udělám tvrdou
podrážku a takhle originální přílohy by mě ani ve snu
nenapadly. Nevěděla jsem, jak na to, neměla jsem
odhad, nevěděla jsem, s jakou teplotou na grilu pra-

NOVINKY Z MŠ
Prázdniny nám utekly jako voda, školní rok už
je v plném proudu. Do mateřské školy přibylo sedm
nových dětí - tři kluci a čtyři holčičky - většinou ve
věku 3-4 roky. Ač je pro ně vstup do kolektivu velikou a náročnou změnou, musíme je pochválit. Žádné
velké brečení se nekonalo. Během prvního týdne si
děti zmapovaly prostor školky a zjistily, že máme
plno zajímavých hraček. Zapojily se do různých činností - pohybových her, cvičení, malování, zpívání.
Zvládly ve dvojici se starším kamarádem vycházku k
rybníku a k čističce, kde pozorovaly sekání trávy,
vlaštovky na drátech, motýly, ovoce apod. Neméně
zajímavý je pro ně i pobyt na přilehlé zahradě...
Kolektiv dětí už se sžil, nyní si už troufneme
vyrazit i kolem hlavní silnice na fotbalové hřiště.
A že nám to tak pěkně jde, plánujeme brzký výšlap
na Pucheř - dokud je pěkné počasí.
Tak nám držte palce.
Mgr. Hana Baková

5

CO SE U NÁS DĚJE
LETŇÁK NA KLUKÁCH
Jeden přišel s nápadem, druhý má promítačku,
třetí mají prostor a čepují pivo, všichni mají hlavně
chuť. A tak se sešlo pár dobrovolníků z obce a založili Male letní kino. Bylo to napínavé. Nikdo neměl
zatím zkušenost, museli jsme investovat do autorských práv a souhlasu s promítáním filmu, a co když
nepřijdou lidi? Co když se zkazí počasí? Jaký film
vybereme? Kolik vzít sudů? Zní to úsměvně, protože
s tím jak to dopadlo, nikdo nepočítal.

První promítání proběhlo 21. 8. na fotbalovém
hřišti na Klukách. Ve 21:30 se rozsvítil projektor
a po velmi vtipné kulturní vložce začal film Ženy
v běhu. O zábavu nebyla nouze a o návštěvníky také
ne. Tak velké obecenstvo jsme nečekali a nebyli
jsme na něj zařízeni. Přišlo 112 lidí! Musíme ocenit
ty, kteří si prozíravě přinesli vlastní křesílka, zajistili
si pohodlí a první řady.
Ing. Jiřina Hanušová

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
29. srpna 2020, od třech do pěti se konalo
na fotbalovém hřišti rozloučení s létem. Obec Kluky
ve spolupráci s Hankou Wagenknechtovou si pro nás
připravila za pomocí dalších dobrovolnic mnoho her
a soutěží. Za své snažení a splnění úkolů dostaly děti
odměnu a také něco dobrého na zub. Naši soutěží-

cí vypadali spokojeně, a přestože nás trochu po celou dobu strašilo počasí, loučení s prázdninami se
vydařilo. Děkujeme všem, co se nejen účastnili, ale
také kdo pomáhali. Budeme se těšit zase příští rok.
Lucie Snížková

MŠE V NOVÉ LHOTĚ

VZKAZ

V neděli 13. 9. navštívili věřící ze širokého okolí
mši svatou v opraveném kostelíčku sv. Jana Křtitele.
Většina z nich využila pěkného počasí a došla pěšky,
ostatní přijali nabízené služby Obecního úřadu Kluky a nechali se dovézt až před kostel. I tentokrát přilákalo toto magické místo nové návštěvníky, kteří
strávili čas víry v souznění s překrásnou přírodou.

Děvčata, maminky, babičky, co chodíte na Tvořeníčko Kluky. Omlouvám se, ale tahle zvláštní Covidová doba nám nepřeje, abychom se scházely. Proto naše tvořeníčko odložíme na dobu neurčitou. Přesto doufám, že nezahálíte a tvoříte dál.

Mgr. Monika Peková

Vaše Lucie Snížková
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KALENDÁŘ ŽIVOTA
KALENDÁRIUM
(uskutečnění akce závisí na základě krizového opatření Vlády ČR)
Říjen
Drakiáda
Listopad
Lampionový průvod na Puchři
Divadelní představení v Praze
Prosinec
Mikulášká na Klukách
Rozsvícení vánočních stromů
NAROZENÍ
Damián Zadražil

5/2020

Jonáš Aubrecht

7/2020

Tomáš Potměšil

8/2020

Eliška Kocourková

9/2020

ÚMRTÍ
Anna Zrubcová

6/2020

Kluky
Kluky

Olšany
Kluky

Kluky

Hildegarda Štěpničková 8/2020
Kluky

Miroslav Filip
Olšany

8/2020

VZPOMÍNÁME
Květoslava Bártová

4. 9. 2020

Vladimír Nesnídal

26. 6. 2020

(1 rok od úmrtí)

(25 let od úmrtí)

Marie Nesnídalová
(1 rok od úmrtí)

26. 7. 2020

Miroslav Kňourek

28.7.2020

(12 let od úmrtí)
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