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USNESENÍ OBCE
Seznam usnesení ze dne 3.9.2019
Usnesení č. 31/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 31/2019 schvaluje Rozpočtové opatření č.3 Obce Kluky
Usnesení č. 32/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 32/2019 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene a dohodou o umístění stavby kde ČEZ Distribuce navrhuje jednorázovou náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 456.600,- Kč. Jedná se o obnovu
knn v Nové Lhotě. Zastupitelstvo pověřuje starostku
obce k jednání a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 33/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 33/2019 schvaluje, pronájem rybníka Vrzala
k.ú. Kluky u Čáslavi Mysliveckému spolku Kluky, za
podmínek uvedených v záměru Obce Kluky č. 3/2019.
Doba pronájmu 5 let, cena pronájmu je 100,- Kč za
rok. Zároveň pověřuje starostku obce k vyhotovení
smlouvy o pronájmu a dále k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 34/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a svým usnesením č.
34/2019 schvaluje dle předložených nabídek zhotovitele na akci „Oprava střechy hasičárny v Olšanech“. Vyhodnocena a vybrána byla nabídka firmy Kurcsa. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalším jednání a
podpisu smlouvy.
Usnesení č. 35/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 2019
schvaluje dle přiložených nabídek poskytovatele úvěru. Vyhodnocena a vybrána byla nabídka banky Česká
spořitelna a.s.. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k
jednání a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 36/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a svým usnesením č.
36/2019 schvaluje dle předložených nabídek dodavatele na akci „Revitalizace zeleně v obci Kluky a Nová
Lhota“. Vyhodnocena a vybrána byla nabídka firmy
Zahradnictví Štěpánek, Pucheř. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání.
Usnesení č. 37/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 37/2019 schvaluje vyvěsit Záměr Obce Kluky č.
4/2019 na pronájem restaurace. Cena nájmu je 1,- Kč/
měsíc plus elektrická energie a vodné. Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a úkonům s tím
spojených.

Usnesení č. 38/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnese-
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ním č. 38/2019 neschvaluje vyvěsit Záměr Obce Kluky
č. 5/2019 na prodej části pozemku 233/2 o velikosti
391 m2 v k.ú. Nová Lhota za 200,-Kč/m2
Usnesení č. 39/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 39/2019 schvaluje narovnání vlastnických vztahů k pozemkům dle GP 114-250/2018 na směnu části
pozemku 233/2 a 25 v k.ú. Nová Lhota za 150,-Kč/m2.
Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a
úkonům s tím spojených.
Seznam usnesení ze dne 1.10.2019
Usnesení č. 40/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 40/2019 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemena na pozemku p.č. 233 v kú Nová Lhota. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku obce k jednání a
podpisu smlouvy.
Usnesení č. 41/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 41/2019 schvaluje, aby Projektovou dokumentaci vč. zaměření objektu, překreslení plánů, průzkumu
stavebního a statického stavu objektu, projektovou dokumentaci pro stavební povolení (odvodnění, statické
zajištění předsíně a sakristie), rozpočet a výkaz výměr
zhotovila projekční kancelář Fapal. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku obce k jednání a podpisu
smlouvy.
Seznam usnesení ze dne 5.11.2019
Usnesení č. 42/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 42/2019 schvaluje Návrh rozpočtu Obce a MŠ
Kluky na rok 2020.
Usnesení č. 43/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 43/2019 neschvaluje, paní Pěnkavovou jako novou nájemkyni restaurace na Klukách.
Usnesení č. 44/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č.44/2019 schvaluje vyvěsit Záměr Obce Kluky na
pronájem (pacht) části pozemku parc. č. 286/3 o celkové výměře 3118 m2, druh pozemku ostatní plocha. Doba pachtu 10 let, cena pachtu 780 Kč/rok za část pozemku o výměře 2.230 m2. Zároveň pověřuje starostku
obce k dalšímu jednání a úkonům s tím spojených
Usnesení č. 45/2019
Zastupitelstvo obce projednalo a svým usnesením č.
45/2019 schvaluje dle předložené Žádosti paní Monice
Janinové uložení vodovodní přípojky ze studny do domu č.ev. 1066, která povede po pozemku parc. č. 287 v
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kú. Pucheř, jehož vlastníkem je Obec Kluky. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání.
Usnesení č. 46/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 46/2019 schvaluje Rozpočtové opatření Obce
Kluky č. 4/2019
Seznam usnesení ze dne 10.12.2019
Usnesení č.47 /2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
47/2019 schvaluje:
a) rozpočet Obce Kluky včetně plánu práce na 2020
b) rozpočet MŠ Kluky na rok 2020
Usnesení č. 48/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 48/2019 schvaluje Rozpočtové opatření Obce
Kluky č. 4/2019
Usnesení č. 49/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 49/2019 souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby číslo IV-126024346/VB001, kde ČEZ Distribuce navrhuje jednorázovou náhradou za zřízení věcného břemene ve výši
195.600,- Kč. Jedná se o obnovu nn na Klukách v Nové zástavbě II. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k
jednání a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 50/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 50/2019 souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby číslo IV-126025298 Kluky, č.p. 100/32, kde ČEZ Distribuce navrhuje jednorázovou náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč. Jedná se o připojení nového
odběrného místa na parcele č. 100/32 Tůmovi. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k jednání a podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 51/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 51/2019 schvaluje Pachtovní smlouvu“ na pozemek parc. č. 286/3 v k.ú. Nová Lhota, pachtýři S.B.
Doba pachtu 10 let, cena pachtu 780 Kč/rok za část
pozemku o výměře 2.230 m2.,-,Zároveň pověřuje starostku obce k vyhotovení pachtovní smlouvy a jejímu
podpisu, včetně dalších úkonů s tím spojených.
Usnesení č. 52/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 52/2019
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru
použitého rostlinného oleje mezi Obcí Kluky a firmou
Libor Černohlávek, Jakub 38. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených

Usnesení č. 53/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
53/2019 schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu č.
S/100183/05324108/001/2006 mezi AVE CZ Čáslav –
Obec Kluky ve výši 533,- Kč na trvale bydlícího obyvatele a rekreační objekt, počet svozů 35 (směsný komunální odpad). Zároveň pověřuje starostku obce k
podpisu tohoto „Dodatku“.
Usnesení č. 54/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
54/2019 schvaluje Dodatek č. 16 ke smlouvě na zajištění odvozu separovaných odpadů č.
S/100183/05324108/002/2006 mezi AVE CZ Čáslav –
Obec Kluky. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu tohoto „Dodatku“.
Usnesení č. 55/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
55/2019 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce
Kluky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platnou od 1.1.2020
Usnesení č. 56/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
56/2019 Obecně závaznou vyhlášku Obce Kluky č.
2/2019 o místním poplatku ze psů platnou od 1.1.2020
Návrh usnesení č. 57/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
57/2019 Obecně závaznou vyhlášku obce Kluky č.
3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kluky platnou do 1.1.2020
Usnesení č. 58/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 58/2019 schvaluje ponechat cenu vodného na
rok 2019 ve stejné výši roku 2018 = cena 43,02 Kč/m3
bez DPH, tj. 49,47 Kč s DPH 15% v jednosložkové
formě/m3)
Usnesení č. 59/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
59/2019 schvaluje úhradu stočného na rok 2020, pro
kanalizaci a ČOV Kluky ve výši 38,19 Kč/m3 včetně
15% DPH (cena nezměněna, stejná jako v předchozích
letech). Účtování stočného dle směrných čísel přílohy
č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Usnesení č. 60/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 60/2019 schvaluje, Vodohospodářskou spol.
Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora k vypracování projek-
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tové dokumentace na akci „ Zpracovatel PD novostavba
vodovodu a kanalizace pro obec Olšany, Nová Lhota a
Pucheř za cenu 695.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo
zároveň pověřuje starostku obce k dalším potřebným
úkonům včetně podpisu smlouvy.
Usnesení č. 61/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 61/2019 schvaluje, firmu Mopos, k vypracování
PD na akci VO Nová Lhota 43.850,- Kč bez DPH a VO
Kluky Nová zástavba II.Kč 19.500,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku obce k dalším
potřebným úkonům včetně podpisu smlouvy.
Usnesení č. 62/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 62/2019 schvaluje, Poštu Partner, jejímž provozovatelem bude obec Kluky. Zastupitelstvo zároveň
pověřuje starostku obce k dalším potřebným úkonům
včetně podpisu smlouvy.
Usnesení č. 63/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 63/2019 schvaluje za nájemce restaurace Kluky,
p. Ivana Pitělina. Zároveň pověřuje starostku k dalšímu
jednání, včetně předání restaurace a podpisu nájemní
smlouvy.

Usnesení č. 64/2019
Zastupitelstvo svým usnesením č. 64/2019 schvaluje
Plán inventur na r. 2020
Usnesení č. 65/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
65/2019 schvaluje Řád pohřebišť v Klukách.
Usnesení č. 66/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 66/2019
schvaluje Sbírku na Opravu kostela sv. Jana Křtitele na
Klukách p.č. st. 2 v katastrálním území Kuky u Čáslavi.
Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu potřebným
k úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 67/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 67/2019
schvaluje podat žádost o dotace do programu 129660 –
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro
rok 2020 – Oprava soch sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu
potřebným k úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 68/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 68/2019
schvaluje podat žádost o dotace z Programu Ministerstva kultury – Oprava sakristie a zádveří kostela sv. Jana Křtitele na Klukách. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu potřebným k úkonům s tím spojených.
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Usnesení č. 69/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 69/2019
schvaluje podat žádost o dotace do Středočeského kraje
– Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje a ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek – Oprava sakristie a stavebně historický
průzkum – Kostel sv. Jana Křtitele na Klukách. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu potřebným k
úkonům s tím spojených.
Usnesení č.70/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 70/2019
nechvaluje, - Vymezení ploch pro skladovací prostory k
zemědělské výrobě (pozemky p.č. 168/12, 168/5,31/2,
169/1, 34/1 v k-ú. Nová Lhota). Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu potřebným k úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 71/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 71/2019
neschvaluje - zastavitelnou plochou s funkčním určením: výroba a výrobní služby pro umístění fotovoltaické elektrárny (pozemek p.č. 31 v k.ú. Pucheř). Zároveň
pověřuje starostku obce k podpisu potřebným k úkonům s tím spojených
Usnesení č. 72/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 72/2019
nechvaluje - umístění navržené plochy na víceúčelového sportoviště pro takové druhy sportu, které není
vhodné umístit do zastavěného území na pozemcích
p.č. 374/2 a 384 v k-ú- Olšany u Čáslavi ( nejspíše
střelnice – hluk, navíc je plocha sportoviště požadována
na plochách s velmi kvalitní zemědělskou půdou zařazenou do I. a II. třídy ochrany ZPF, odejmutí ze ZPF
těchto kvalitních půd je možné pouze pokud veřejný
zájem převyšuje veřejný zájem ochrany ZPF). Zároveň
pověřuje starostku obce k podpisu potřebným k úkonům s tím spojených.
Usnesení č. 73/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č. 73/2019
schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) mezi Obcí Kluky a
obchodní firmou ČEZ ESCO, a.s. Duhová 1444/2, Praha. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu
Smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím spojených.

starostka obce Naděžda Vrbová

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych na začátek zavzpomínala na
největší kulturní akci roku 2019 a to na oslavu 730
let obce Kluky. Na akci se sešlo zhruba 400 našich
spoluobčanů. I když vydatně pršelo, tak návštěvnost
na prohlídce obecních budov byla hojná. Počasí se
umoudřilo až odpoledne, to už jsme měli vše připravené o mohlo se začít slavit. Sváteční den probíhal
v dobré náladě při posezení se sousedy a kamarády.
Celým odpolednem až do ranních hodin nás provázela hudba různých žánrů a nechyběl ani tanec. Program byl nabitý, ať už vzpomenu na vystoupení dětí
z naší mateřské školy, ukázku požárního útoku hasičů ČHJ Kluky, přednášku paní PhDr. Novákové
o historii obce, šermířské a žonglérské vystoupení
kolínské společnosti Poprávu, a nebo soutěž o nejchutnější posvícenský koláč. Výstava historických
fotografií, kronik, zemědělské techniky a ukázka lidových řemesel nás přenesla do dob dávno minulých.
Nechybělo ani dobré jídlo, pití a každý si domů odnesl brožuru o historii a současnosti obce Kluky
a možná i některý z předmětů s logem akce. Doufám,
že se všem přítomným akce líbila, a ještě jednou děkuji všem, kteří se na celé akci podíleli. Zároveň
jsme si slíbili, že každý rok uspořádáme na fotbalovém hřišti taneční zábavu, takže se máme na co těšit.
Je začátek nového roku, a tak se neubráním bilancování uplynulých měsíců a zároveň chci nastínit,
co nás čeká v roce letošním.
Co se nám v roce 2019 povedlo
Získali jsme dotaci z Ministerstva kultury na
opravu sochy svatého římského vojáka ve výši
100.000, - Kč. Tuto sochu pan restaurátor Pospíšil
zrestauroval a již hrdě stojí opět na křižovatce
u „Svatých“. Bohužel tam bude stát sama, protože
protějšková socha, která tam stávala je ve velmi špatném stavu a není ji již možné restaurovat pro umístění v exteriéru.
V hasičárně na Klukách došlo k výměně starých
oken a dveří za nová.
Na Puchři svépomocí naši zaměstnanci vyrobili
novou čekárnu a opravili stávající kamennou zeď
a vystavěli opěrnou zeď ze ztraceného bednění.
Na dětském hřišti vybudovali pergolu s posezením, která zastínila pískoviště a zpříjemnila našim
dětem pobyt na hřišti.

Na hřbitově na Klukách zaměstnanci obce opravili studnu, jak venkovní, tak vnitřní část. Na obou
hřbitovech došlo k zaměření, zákresu a fotodokumentaci hrobových míst. Hroby byly pro lepší orientaci očíslovány. Také jsme vypracovali nový Řád
pohřebišť obce Kluky, který najdete na webových
stránkách obce a na vývěsce u hřbitovů.
Projekční kancelář Fapal zhotovila projektovou
dokumentaci na opravu sakristie a vchodu kostela sv.
Jana Křtitele na Klukách. Firma Kurcsa opravila nároží a hřeben střechy, kudy do objektu zatékalo. Velký dík patří panu Mujanovičovi, který daroval nové
pálené tašky „bobrovky“ na střechu kostela a Agru
Kluky, které nám tyto tašky uskladnilo v prostorách
svého areálu, protože nejprve musíme dát do pořádku
staticky narušené části kostela a až potom přijde na
řadu střecha.
Za pomoci občanů a spolků jsme osázeli zelení
naše obce. V Nové Lhotě došlo k výsadbě stromů u
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kostelíčku a na návsi u obecního domečku. Na místě
skácené lípy byla vysazena lípa nová. Úpravy se dočkal záhon u pomníku padlých, kde byly vysazeny
hortenzie.
Na Klukách se vysadily stromy a keře na dětském hřišti a vzniklo nové interaktivní hřiště u hlavní
silnice, kde se vysadila zeleň, vyrobily se manipulační prvky a hmyzí hotel, který ještě čeká na dodělání.
Tento prostor se bude dál zaplňovat různými naučnými prvky pro děti. Také jsme vytvořili nové záhony
před restaurací, které jsme osázeli keři a trvalkami
a květinami jsme také projasnili záhony před obchodem. Protože na Klukách oproti jiným našim obcím je
na návsi málo zeleně, tak jsme u autobusové zastávky
instalovali dva velké květináče s habry, které jistě nikdo nepřehlédne. Nově jsme vysadili topoly na hrázi
rybníku Vrzal. Někteří ještě možná pamatují, jak nás
jejich předchůdci vítali při příjezdu do obce od Třebešic. Posledním stromkem je jedlička před obecním
úřadem, která až ještě trochu povyroste, bude sloužit
jako vánoční strom.
Nakonec roku se ještě firma Kurcsa pustila do
plánované opravy střechy hasičárny v Olšanech, do
které zatékalo. Střechu zateplila a jako střešní krytinu
použila folii, se kterou máme dobré zkušenosti.
Co nám v roce 2019 nevyšlo
Žádali jsme o dotace na Ministerstvo místního
rozvoje do programu Obnova místních komunikací.
Z této dotace jsme chtěli opravit místní komunikace
v nové zástavbě na Klukách. Dotaci jsme bohužel nezískali. Skončili jsme na 360. místě jako náhradníci.
Koncem roku nám přišla další špatná zpráva, že
v roce 2019 tato dotace nebude vypsána a budou
uspokojeni náhradníci z roku 2018, ale bohužel pouze
do 230. místa. Zároveň se přepracovává projekt na
místní komunikace s tím, že se uvažuje s jednosměrnými ulicemi uvnitř nové zástavby. Tím by se měla
výstavba silnic zlevnit a získat plusové body při podání nové žádosti o dotaci, která bude vypsána pravděpodobně v listopadu 2020.
Co jsme v roce 2019 nestihli a co nás čeká
v roce 2020
Svépomocí jsme zhotovili projekt Oplocení dětského hřiště v Olšanech. Již máme i stavební povolení
a nakoupený veškerý materiál. Bohužel jsme plot nestihli osadit, a tak nás to čeká letos.
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Pro velkou vytíženost stavebních firem jsme nestihli opravit hráz rybníku v Olšanech, vyspárovat
zděné stěny rybníku v Nové Lhotě a osadit mříže na
okna a dveře kostelíčku v Nové Lhotě. Se všemi těmito stavebními pracemi počítáme v roce 2020.
V letošním roce bude zhotovena projektová dokumentace na akci „Vodovod a kanalizace v obci Olšany, Nová Lhota a Pucheř. Když to dobře půjde, tak
bychom koncem roku mohli žádat o stavební povolení, aby vše bylo připraveno pro realizaci. Středočeský
kraj vypsal dotace na projektové dokumentace na vodovody a kanalizace, kam samozřejmě podáme žádost, aby se nám v případě získání projekt zlevnil.
Cena projektu na tak rozsáhlou akci je 695.000, - Kč
bez DPH.
Budeme žádat o dotace na nový Územní plán, na
opravu soch před kostelem na Klukách, na opravu
kostela na Klukách.
Dále se bude provádět projektová dokumentace
na veřejné osvětlení v Nové Lhotě a na Klukách
v Nové zástavbě II. Po dokončení projektové dokumentace na osvětlení v Olšanech u Kučerů počítáme i
s jeho realizací.
Nově osázíme parčík před kostelem na Klukách,
vč. umístění informační tabule. Informační tabule také rozmístíme po Nové Lhotě.
V roce 2020 budeme pokračovat nejenom v tradičních kulturních akcích, ale také chceme kulturní
život v našich obcích oživit akcemi novými. O všech
akcích Vás budeme všechny informovat a budeme se
těšit na Vaši účast.
Nakonec bych ráda poděkovala všem našim spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
chodu obce, kulturních akcích, zkrášlování či čištění
našich obcí.
Ze srdce Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí, porozumění a budu se na Vás těšit při pracovních i
nepracovních příležitostech nebo při kulturních, sportovních či spolkových akcích ve všech našich obcích.

Vaše starostka Naďa Vrbová

CO SE U NÁS DĚJE
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2019
O akci

Kdo uklízí

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území České republiky a vznikla spojením mezinárodní kampaně Ukliďme svět! (Clean Up the World), organizované v
ČR Českým svazem ochránců přírody již od roku
1992.

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

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 dvou termínech, přičemž jeden je na jaře a druhý na podzim.
K úklidu jsou pro dobrovolníky 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 jim nejvíce
sympatickou 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.

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.“
Ing. Stanislava Klementová
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ROZHOVOR S NOVOU ŘEDITELKOU MŠ
Rozhovor s novou paní ředitelkou mateřské
školky paní Mgr. Hanou Bakovou, která nastoupila do funkce k 1. srpnu 2019. Žije v Čáslavi a
mnoho lidí ve věku okolo 30 let ji už zná, protože
ve zdejší školce kdysi učila.
Co Vás vedlo k tomu stát se učitelkou ve školce?
Zájem o práci s dětmi. Vyrůstala jsem jako nejstarší ze třech dětí, takže jsem leccos měla na starosti, obzvlášť sourozence, takže to tak nějak vyplynulo.
Jaké jsou Vaše profesní zkušenosti?
Tenkrát to bylo tak, že byla smlouva vždy jen na
dobu určitou, ale je to dobrá zkušenost, chodili jsme
po vícero školkách. Pak jsem já sama šla na mateřskou, a když jsem se z mateřský vracela, tak už jsem
chtěla trvalý pracovní poměr. To už mi potom vyhověli a byla jsem 5 let v Čáslavi a 20 let v Kutné Hoře.
Ve zdejší mateřské škole jsem byla necelé 3 roky, a
to od srpna 1988, končila jsem koncem října 1991, to
jsem šla na druhou mateřskou.
Vaše nedávné pracovní zkušenosti zahrnují také
práci inspektorky…
Když jsem si vystudovala vysokou školu, tak
jsem si říkala, mohla bych to nějak zúročit. Tak mě
tak napadlo, že bych mohla zkusit něco jiného a přihlásila jsem se do konkurzu na inspektorku, ale po
půl roce jsem byla ráda, že jsem mohla jít zpátky
k dětem. Sice na inspekci chodíme mezi děti, ale už
je to něco jiného. Jsou to hlavně takové ty úkony –
zkontrolovat papíry, k práci s dětmi se člověk nedostane, jenom to tak pozoruje a říká si: „Jé, tohle bych
dělala úplně ale úplně jinak.“ A hlavně pokud se jednalo o ty mladší kolegyně, tak člověk může předávat
zkušenosti, ale stejně jsem si říkala ne,ne,ne, vrátím
se zpátky mezi děti.
Jako bývalá inspektorka máte určitě velký přehled o chodu různých školek. Co si z této zkušenosti odnášíte? Přenesete některé inspirace i do té
naší školky?
Inspiraci třeba ve způsobu práce v některých
školkách, někde se člověku líbí víc, někde míň. Může to být přístupem k dětem, může to být způsobem
práce, může to být třeba to, že si člověk srovná
v hlavě např. to, jestli bude dělat s dětmi aktivity,
které jsou vidět hlavně navenek (takové to aby všichni viděli, když to trochu přeženu), nebo aktivity, které ocení hlavně děti, a to jsou takové ty: umět si najít
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každý den chvilku na to, abychom si popovídali, nejenom o tom, že se potřebujeme naučit básničku, ale
také o tom, co jsme dělali, kde jsme byli v sobotu,
v neděli a tak. Já bych preferovala spíše ten druhý
způsob, nepřehánět to s kroužky, s aktivitami po venku, ale spíš se věnovat tomu, že jsme tady a teď a ta
příležitost na to dítě působit do 6ti let, kdy to dítě
nejvíc vnímá a nejvíc se naučí, je právě teď a nikdy
se to nevrátí.
Jaká je role učitele mateřské školy v roli dítěte
podle Vašeho názoru?
Měla by být doplňkem rodinné výchovy a jde o
to, že dítě je taková čistá duše. Když přijde do školky, tak zná jen to, co se děje doma, co zná od maminky nebo od babičky a od těch nejbližších příbuzných a teď najednou přijde do velkého kolektivu, je
tam spousta dětí, působí na něj cizí lidi, tak je potřeba si dítě získat a role učitele je v tom, že si dítě musí
na sebe trošičku navázat. Některé dítě je ochotné,
sociálně zdatné, jak by se to řeklo, takže se rychle
přizpůsobí a na některý děti to třeba působí tak, že
dlouho brečí, dlouho si stýskají, potřebují takový ten
individuální přístup, jako např.: pojď já tě pochovám,
já ti to pofoukám a ono to bude dobrý… Trošku jako
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mámu dělám druhou. A samozřejmě potom je výchovně-vzdělávací práce, ta je velmi důležitá, proto
do školky vlastně to dítě chodí, aby se naučilo spolupracovat, aby se naučily spolu vycházet, aby se naučily ocenit úspěch druhého, ale i třeba co je strašně
těžký pro ně, vyrovnat se s vlastním nezdarem.
Vždycky všechno nevyjde a spousta dětí s tím má
problém. Samozřejmě se to naučí časem, ale někteří
s tím bojují třeba ještě na začátku školního roku ve
škole. Záleží na povaze, záleží na přístupu, ale to je
pro člověka strašně moc.
Jak tedy postupovat, když dítě do školky úplně
nechce, když pláče. Má ho rodič utěšovat nebo má
odejít a řešíte to potom už vy nebo co doporučujete?
Důvodem je asi to, že spousta rodičů a okolí, co
se tak dozvídám, děti školkou tak trochu straší.
„Počkej, až přijdeš do školky, tam ti daj, tam budeš
muset poslouchat, tam budeš muset jíst tu polívku,“ a
to dítě si udělá asi obrázek, že tady to nebude tak jako doma. Tady to bude jinak, tady na mě budou zlí,
tady nevím, do čeho jdu. To dítě má málo zkušeností,
od těch třech let toho moc nepozná a najednou je tam
bez mámy, je tam poměrně dlouhou dobu z toho dne,
je tam spousta dalších dětí, se kterými si má hrát.
Dříve mělo hračky sám pro sebe, tam se musí podělit. Doma, když se neposlechne, tak se nic nestane,
tady, když se neposlechne, tak se to vyřešit musí,
protože je ve velkým kolektivu a ten kolektiv se musí
navzájem respektovat. A to strašení je chyba. Naopak bych řekla, že tam na tebe čekat kamarádi, že
budete chodit ven na písek, půjdete na procházku,
podívat se na zvířátka, budete tam malovat, prostě
dítěti to přiblížit spíše jako pozitivní věc. Stejně nato
to dítě přijde. Ze začátku se setkávám se spoustou
dětí, které brečí, do školky nechtějí, ale oni si zvyknout. Vždycky říkám maminkám: „Počkejte, na konci roku bude opačný problém. Bude to, ty už jsi přišla a ty jsi tady brzo a já jsem tady chtěl být poslední.
„Ale na to si to dítě musí přijít samo, takže je dobrý
dítě na školku připravit s tím, že se tam vůbec nic
strašného neděje. Jako dospělák ráno vstává a jde do
práce, tak ono si půjde pohrát a dítě musí mít jistotu,
že se mu nic nestane a že se pro něj vrátíte. Zkušená
učitelka pozná, jestli dítě pobyt ve školce zvládne
nebo ne, jestli dítě zabaví, jestli odpoutá pozornost
od jeho strachů. Spousta dětí to řeší tak, že mezi
dveřmi nářek a cirkus, zabouchnou se dveře a za dvě
minuty je klid a hraje si, nemá problém. Anebo stává
se také, ale je to spíše výjimka, že jsou i děti, které si
na školku nezvyknou nikdy. Otázka je, jak se to po-

tom vyřeší s povinnou školní docházkou, ale mezitím
dítě doroste, takže pokud má povinnost chodit mezi
5.a 6. rokem, tam už jsou ty rozumové schopnosti
někde jinde, tak většinou děti nepřijdou s tím, že by
brečely.
Co si myslíte, že v současné době celospolečensky
chybí ve výchově a vzdělání předškolních dětí?
Já bych to viděla ze strany logopedické. S dětmi
se moc málo mluví, děti špatně vyslovují. Kdysi dávnou, pokud jsme dělali ve školce diagnostiku řeči,
tak jedno nebo dvě děti neuměly vyslovit R a Ř.
Dneska mají děti problém vyslovit sykavky, L, K, R,
Ř, běžně děti mají velice slabou slovní zásobu. Je
potřeba si s nimi neustále povídat. To je jedna věc a
druhá věc je pohybová zdatnost. Dneska se děti vozí
autem ode dveří ke dveřím. Když se zeptáme dětí, co
dělaly o víkendu? Byli jste někde s rodinou na výletě, někde na výšlapu, zakroutí hlavou a že seděly u
počítače. Takže to je pak těžký, a děti pak mají problém třeba ujít vycházku. A jinak je to přemíra technologie, protože děti umí ovládat tablety, umí si pustit písničku, ale neumí se vysmrkat, neumí si zavázat
botu, zapnout knoflík, neumí řešit běžnou banální
situaci. Když třeba dítěti něco spadne, tak některé
hned vezme lopatku, smetáček a řekne, to zameteme.
Někdo u toho bude brečet a bude z toho mít trauma,
že se bude budit ze spaní. Chybí tedy praktické zkušenosti. Proto děti vedeme k tomu hodně skládat puzzle, venku dělat na písku hromádky, hrady, manuální zručnost, stříhat. Rovně stříháme proužky, stačí na
to třeba letáky, naučit se stříhat do oblouku. Pohyb i
vývoj myšlení a řeči spolu úzce souvisí.
Jak by mělo přijít dítě ve třech letech do školky
připravené? Co se od něj očekává?
Bylo by dobré, aby dítě jedlo lžicí, aby se umělo
alespoň částečně obléknout. Když mu ukážu, jak patří kalhoty, cedulkou dozadu, aby si je umělo natáhnout. Sám vleze do mikiny, do bundy, s tím, že ho
zapneme, samozřejmě zakasáme, čepici mu srovnáme, zavážeme šálu. To zase u toho tříleťáka nemůžeme čekat. Dneska dětem vycházejí vstříc výrobci,
protože u těch botiček je hodně zapínání na suchý
zip, takže děti naskočí do bot, zalepí zip a mají hotovo, takže tkaničky je netrápí. Když přijdou takové ty
malé děti, tak o takové ty společné řízené činnosti
nemají zájem, hrají si hodně samy, vyplývá to i
z jejich psychické vyváženosti. Teprve se učí
s kamarádem vycházet, takže většinou se po začátku
řeší šarvátky typu „dej mi to“. Vedeme tedy děti
k tomu, že hračky jsou tam pro všechny a že se musí
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půjčovat. Ale na to se děti navádějí celý školní rok a
ti předškoláci s tím už problém nemají, spíš ty malinké děti.
Jaký je režim dne ve školce, nebo v rámci týdne,
roku?
Den většinou začíná tím, že se děti scházejí ve
školce od půl 7, mají čas si pohrát. Od čtvrt na 9
uklízíme. Ráno samozřejmě se staršími dětmi stihneme udělat pracovní listy, postupně si je stáhneme ke
stolečku. „Chvíli si pohraješ, popracujeme, a pak se
zase ke hře vrátíš“. Na tohle oni si zvyknou a pracovní výsledky jsou potom lepší, když si dám ke stolečku třeba 2,3, můžu se každému věnovat, a pak se vymění. Takže si vysvětlíme, co budeme dělat, jak se
správně drží tužka, roztočíme si zápěstí, aby neryli a
vysvětlíme si, co mají za úkol. To si udělají, během
10 minut, zkontrolujeme a máme hotovo. Po úklidu
si jdeme zacvičit, zahrát nějakou pohybovou hru,
uděláme si ranní kruh, povídáme se, co je třeba za
den, co nás čeká celý týden, čím se budeme zaobírat,
co budeme dělat po svačince, která následuje po
předchozí hygieně. Po svačince se vrátíme, a pokud
děláme třeba výtvarné činnosti, které jsme začali ráno mezi pracovními listy, tak si děti dodělávají. Stihneme si třeba i zazpívat, zopakovat básničky, přečíst
si něco. O půl desáté máme přípravu na pobyt venku.
Takže klasika-než jdeme ven, děti se napijí, protože
se sleduje pitný režim přes den, děti mají celý den
volně přístupné dva druhy pití, většinou to bývá voda
a džus nebo čaj, šťáva, to, co nám kuchyň momentálně pošle. Takže se napijou, dojdou si na záchod, oblečou se a jdeme ven. Na pobyt venku, na překrývání
máme paní učitelku na částečný úvazek, protože já
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mam zase navíc práci kancelářskou. Děti se sešly tak,
že jich je letos hodně malých, a i když je jich dvacet
a učitelka podle vyhlášky s 20ti dětmi může jít, ale
samozřejmě bezpečnost je na prvním místě, tak posíláme paní učitelku ještě na pobyt venku. Pokud by
paní učitelka nemohla, tak mám úvazek nastavený
tak, že na některé vycházky můžu, takže buď ji zastoupím nebo jdeme ve třech. Což je výhoda na delší
procházky, kdy se můžeme rozdělit na skupinku
menších a větších dětí. Větší mohou jít někam dál
nebo si zahrát nějakou hru venku, nebo dojít na hřiště
nebo na Pucheř na zvířátka a ty mladší mohou být na
písku nebo jít jen kousek do vsi a zase zpátky. Po
pobytu venku je oběd, po oběde je čtení, které si
myslím, že je velmi důležité. I děti, které nespí, si
jdou lehnout a jdeme si přečíst pohádku. A říkáme:
„Všichni od rána máme očička vykoukaný, ručičky
upracovaný, nožičky ušlý, musíme si odpočinout.
Takže se natáhnou, zklidní se, a to že se čte, to je
otázka 10ti minut, ty nejmenší děti usnou, někteří
neslyší ani nadpis pohádky a spěj. Zatím po začátku,
když se ten kolektiv sžívá a nejmenší děti se budí,
nemohou někteří usnout tak, aby je nebudily, tak zatím předškoláci leží. Jinak normálně mohou vstát a
jít si třeba kreslit nebo skládat puzzle. Po spánku je
svačinka, jdeme si zahrát nějakou hru, aby se děti
rozkoukaly. Anebo se třeba dodělávají ještě nějaké
věci, které se ráno nestihly.
Ten režim se nějakým způsobem měnil po Vašem
příchodu, nebo je to zajetá osvědčená věc, která
funguje ve všech školkách stejně?
Je to zhruba stejně ve všech školkách, tam jde
spíš o to, aby byl dodržený dvouhodinový pobyt ven-
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ku, samozřejmě zase se hledí na to, jestli je vhodné
počasí, pokud to počasí není, tak samozřejmě jdu
ven, ale tu dobu zkrátím. Nebo když vidím, že děti
začínají pokašlávat, posmrkávat, tak to také zohledním, ale jinak je obecně platné být dvě hodiny venku.
Zase to vidím tak, že když bude krásně a budeme mít
nějaké téma venku, které se nám hodí, např. zvířátka,
tak se sebereme hned po svačince v devět a vrátíme
se až na oběd.
Co byla ta první věc, kterou jste udělala po nástupu do této školky?
No, brodila jsem se hlavně hromadou papírů,
které je potřeba projít jeden po druhém a srovnat si to
trochu v hlavě, protože vím, jak to vypadá z místa
inspektorky, která kontroluje a z místa osoby, která
za úplně všechno zodpovídá. Člověk se také musí
zorientovat. A pokud to člověk nikdy nedělal, já jsem
šla vlastně poprvé na tuto funkci (ředitelky mateřské
školy), tak je toho dost. A další věc je, že protože
musím mít ze zákona ještě další vzdělání, tak jsem se
přihlásila ještě na vzdělávání a jezdím do Pardubic.
Máme to na rok, s tím že na konci musíme napsat
závěrečnou práci a obstát u zkoušek.

Jaká je Vaše vize do budoucna? Podporujete
např. moderní principy, jak přistupovat
k životnímu prostředí obecně, přitáhnout děti ke
sportu, kultuře? Nějaké výlety se školkou… Jak
tyhle věci vypadají a probíhají během roku?
Naplánovali jsme si výlet, ale protože jsme malá
škola, tak z hlediska kultury je pro nás těžké sehnat
divadlo, ve smyslu zájezdového divadla, která mají
opravdu pěkná představení, ale pokud je cena 3000 3500 Kč za představení, tak je to po rozpočítání na
děti, neúnosné. Tak jsme se domluvili třeba se školkou v Močovicích, že bychom to udělali tak, že by se
objednalo divadlo na jednu školku a my bychom přijeli k nim. Když přibyde dalších 20 dětí a rozpočítá
se to, už ta cena je někde jinde. Takže mám zatím
domluvené 2 akce. Je tam i nabídka do Čáslavi, ale
tu myslím, jsme nechávali až před koncem školního
roku, a to z toho důvodu, že máme hodně malinkých
dětí, tak než se ten kolektiv sžije, než se naučí alespoň, jak se má chodit v útvaru, tak jsme to nechtěli
uspěchat. Ale už teď koncem října, je vidět, že děti
už se sžívají a ten mladší drží toho staršího a jdou
hezky. Plavání jsme letos nechali ze stejného důvodu. Uvidíme v příštím roce, nad tím se zamyslíme.
Děti jsou v adaptační době. Stalo se mi, že jsme jeli
plavat a dítě nebylo schopné přežít sprchu, takže maminka potom říkala: „Já jsem myslela, že až uvidí

jiné děti, že to půjde,“ ale ono to prostě nepůjde.
Když nesnese sprchování, tak nevleze ani do bazénu.
To sportování, to je jasný, to je každý den venku a
říkali jsme si s paní učitelkou, že budeme pomalu ale
jistě každý den natahovat trasu, aby se děti naučily
chodit, aby měly tu příležitost chůze alespoň tady.
Protože jak je nové hřiště, tak bychom to chtěli využít. Takže chodíváme dolů k rybníku, teď jsme měli
hodně témata okolo přírody, takže sbíráme listí, mluvíme o tom, jak teď vypadá příroda, jak se orají pole,
chodíme také na fotbalové hřiště a chystáme se hlavně, když budeme na procházku 3 na to hřiště obecní,
kde je hodně atrakcí, proto i z toho důvodu je potřeba
zohlednit bezpečnost a zvýšit počet učitelů na vycházku. Jinak cvičíme každý den, otevřeme si okno,
zkoušeli jsme i nářadí. Zkoušeli jsme třeba i sjezd po
lavičce, chůzi po lavičce. S chůzí po lavičce ve zvýšené rovině, to také mají děti problém, to by taky
spousta maminek neřeklo, ale když si dítě na tu lavičku stoupne, tak je hrozně nejistý.
Jakým způsobem spolupracujete s rodiči? Máte
zájem je vtáhnout víc do spolupráce?
Probíhá minimálně sběr a rodiče velice dobře
spolupracovali, to se účastnili všichni a zítra máme
Strašidýlkový den na zahradě, takže rodiče se už také
nabízeli, že přinesou dýni vydlabanou, a že něco upečou dětem, a tak. Rodiče jsou akční a nemůžeme si
na spolupráci stěžovat. I třeba na ten Strašidýlkový
den jsme se domluvili, že když budou děti soutěžit,
tak rodiče budou taky soutěžit.
Poslední otázka, jaké jsou Vaše koníčky, jak trávíte volný čas?
Určitě čtení, ruční práce, cestování, křížovky
mám ráda, ráda vařím, peču. No a Matýsek, roční
vnouček, koníček ve velikosti koně �

Děkuji za rozhovor

Jiřina Hanušová, místostarostka obce
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VĚNOVANKA OHROMUJE NA FESTIVALU V NĚMECKU
Dechová hudba Věnovanka z Čáslavi se v září
účastnila soutěžního festivalu v Německu, kde reprezentovala nejenom město Čáslav, ale i Českou republiku. A jak jsme dopadli?
Přihlášení jsme byly ve třech kategoriích a světe
div se – v každé jsme zazářili.
1 .místo v kategorii Big band
2. místo v kategorii Orchestr
3. 2. místo v kategorii Brass band
1.
2.

Poté přišlo ale to nejdůležitější, jak jsme si vedli
v porovnání se všemi ostatními, bez ohledu na profesionalitu či jakékoliv další zařazení? No nejprve malé napětí a překvapivé ocenění za dirigentský výkon
našeho kapelníka Vaška Musílka. „Z toho jsem byl
opravdu překvapen a vlastně v první chvíli nevěděl,
jaké další ocenění dostáváme a převzal ho za mě náš
výborný barytonista Michael Šulc.“ řekl kapelník.
A pak to přišlo. DH Věnovanka získala celkové
2.místo mezi všemi orchestry!!! Je to nebývalý
úspěch pro čáslavskou dechovou hudební scénu. Máme z toho radost a naše tvrdá práce se vyplatila. Vašek Musílek: „Děkuji všem, co se na našem úspěchu
podíleli, zejména pak muzikantům z Věnovanky,
ZUŠ Čáslav a rodičům, kteří nás neúnavně podporují
a drží nám palce! Jsem rád, že se i v takto malém
městě může rozvíjet talent mladých muzikantů“
Co teď chystáte dál?
No, to je jednoduchá otázka – Koncert s Josefem

12

Opltem, bude to nebývalý zážitek dne 14.12. od 17
hodin v Dusíkově divadle v Čáslavi. Pan Josef Oplt
je řadu let významným sólistou Hudebního divadla
v Karlíně a jsme opravdu rádi, že ho u nás můžeme
přivítat. Posluchači ho jistě znají i z TV Šlágr
z kapely Elektroband, nebo jako sólistu u Salónního
orchestru Josefa Vejvody.
A co posluchači uslyší?
Spoustu krásných nových písniček, tentokráte
z pera Josefa Vejvody a samozřejmě nesmím zapomenout na autory jako je Jan Slabák, Ladislav Kubeš, Blahoslav Smišovský či Dominik Strouhal.
Jaké máte další plány v roce 2020?
Jelikož se mi narodil v červnu syn, tak mám plány se více věnovat rodině. Co se týká muziky, tak
budeme dále pokračovat v tradici festivalu dechových hudeb v Čáslavi, a to v dubnu opět s kapelou
z Moravy a Čech. Na tuto akci se opět moc těšíme a
doufáme, že přijde zase velmi početné publikum.
Jste soutěživý typ, co další soutěž?
Ano, i tak se to dá říci, pokud se máme i nadále
zlepšovat, potřebujeme se porovnávat s evropskou
konkurencí a rád bych pokračoval i já tímto směrem,
a i nadále reprezentoval náš region v Čechách i zahraničí.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat a pozvat
Vás na koncert s panem Opltem. Bude to stát opravdu za to!
Antonín Štěpánek

CO SE U NÁS DĚJE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rok se s rokem sešel a dne 30. listopadu 2019 se
na Klukách konalo rozsvícení vánočního stromu.
Společně s tím do naší vesnice zavítal i Mikuláš
s čerty. Akce začala v 16:00. Probíhala, u Obecního
úřadu Kluky. Nejprve si lidé mohli poslechnout koledy a básničky dětí, které poté „přivolali“ rozsvícení
jesliček a vánočního stromu. Následovalo hudební
vystoupení Daniela Staňka na tenor baryton a Pavla
Píšky na trubku. Chlapcům se koledy moc povedly a
společně s dětmi dokázali dokonale navodit vánoční
atmosféru. Jednou z novinek letošního roku bylo, že
již během těchto vystoupení procházel mezi lidmi
krásný vysoký anděl, s nímž se mohl kdokoli vyfotografovat. K němu se později připojili i čerti
s Mikulášem, kteří přinesli koš plný balíčků. Mikuláš
obdaroval každého, kdo řekl básničku nebo zazpíval
písničku. Jako zlatý hřeb večera byla připravena netradiční ohňová show. Na mnohé zapůsobily kouřové
efekty, hořící zbraně či plivání ohně. Bylo to zajímavé oživení celého programu. ŽENY Kluky si pro
všechny přítomné připravily pohoštění v podobě vá-

nočního cukroví, svařeného vína, čaje a jednohubek.
Vše se vydařilo a lidé do svých domovů odcházeli se
spokojenými úsměvy na tvářích.
Eliška Píšková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Po roce tu máme opět Vánoce. Jako na mnoha
jiných místech se na 1. adventní neděli rozsvěcely
vánoční stromečky, tak tomu bylo i v Olšanech.
V neděli, 1. prosince jsme se tedy sešli na návsi
v Olšanech. Nejdříve jsme ochutnali cukroví, těch
kteří mají již napečeno a přinesli ho ochutnat. K cukroví jsme měli čaj nebo svařák. Po ochutnávce a našich debatách jsme se přesunuli blíže ke stromečku,
kde jsme zpívali s dětmi vánoční koledy a všude kolem nás panovala vánoční nálada. Po chvíli se za námi rozsvítil letos opravdu krásně ozdobený vánoční
stromeček.

V Česku se první vánoční stromky začaly stavět
kolem roku 1812. Nejdříve byly jen pro bohatší vrstvu lidí a až poté se postupně dostávaly i k chudším
rodinám.
Vánoční stromky byly zprvu zdobeny jednoduše,
jablky a ozdobami ze slámy. Dnes si to bez vánočního stromečku nedokážeme ani představit. V jeho zdobení máme velké možnosti. Jeho kouzlo ale stále přetrvává a dokáže rozzářit oči nejen dětem ale i dospělým. Jsem ráda, že tato krásná tradice rozsvícení stromečku se stále v Olšanech drží.
Kateřina Štechová
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DRAKIÁDA
Dne 19. října 2019 se u nás na Klukách konala Drakiáda v prostoru za novou zástavbou. Akce
začala ve 14 hodin, rodiče a prarodiče s dětmi přicházeli ale postupně během celého jejího průběhu. Malí
návštěvníci si s sebou nezapomněli přinést tolik důležité draky. Velkým štěstím bylo, že nám počasí přálo
a foukal vítr. Díky němu draci vláli ve větru až
v závratných výškách. Nakonec se jich na obloze objevilo kolem 40, což je možná dosavadní rekord, a
my tak mohli vidět spoustu rozmanitých tvarů, velikostí a barev. Draky pouštěli nejen děti, ale i dospělí
– pro všechny přítomné to byla velká zábava. Celá
akce se obešla bez ztrát draků, žádní neuletěli a ani
se do sebe nezamotali. Po celou dobu bylo zajištěno
občerstvení v podobě čaje, svařeného vína a sladkostí. Pouštění draků bylo zakončeno opékáním špekáč-

ků. Všichni jsme si tuto podzimní akci užili a strávili
tak krásně společný čas venku.
Eliška Píšková

30 LET SVOBODY NA PUCHŘI
V sobotu 16. 11. o půl páté jsme se sešli s dětmi
a jejich rodiči na Puchři u lípy. Již pátým rokem
oslavujeme tímto oblíbeným způsobem výročí Sametové revoluce. I letos jsme si povídali s dětmi a jejich
rodiči o vysazení lípy, která je stejně stará jako naše
svoboda. Pan Josef Výborný zavzpomínal na dobu
boje za svobodu a demokracii. Vítáme, že i tento rok
se k nám přidaly nové mladé rodiny a společně s ná-
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mi se prošli s lampióny k panu Výbornému na statek.
Tam pro nás byl připraven moc hezký ohňostroj, zařízený obcí Kluky. Zúčastněné děti jsme potěšili různými pamlsky věnované obcí a paní Výbornou. Děkuji všem, co si ten večer udělali čas, zapálili s námi
svíčky a budu se těšit opět příští rok.
Lucie Snížková

CO SE U NÁS DĚJE
DUŠIČKOVÁ MŠE NA KLUKÁCH
V neděli 3. listopadu od 16:30 hod. se konala na
Klukách v kostele Jana Křtitele mše za naše zesnulé.
S velkou radostí jsme u nás přivítali opět po roce arciděkana Jana Uhlíře. Svíčkami ozářený kostel měl
neuvěřitelnou atmosféru a potěšilo nás, že se k nám
přidávají každým rokem noví občané. Vzpomněli
jsme ve svých srdcích na zemřelé, zapálili svíčky a
po hodině bohoslužby jsme se zase rozešli v pokoji
do svých domovů. Děkuji všem, co se zúčastnili a
budu se těšit zase příští rok.
Lucie Snížková

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Dne 17.listopadu tohoto roku, se uskutečnil zájezd do Prahy na divadelní představení. Tuto akci
pořádal spolek Ženy Kluky, spolu s obecním úřadem.
Divadelní představení se konalo v divadle PALACE na Václavském náměstí. Cesta autobusem
rychle uběhla a po příjezdu do Prahy se každý, ještě
před představením podle svého zájmu, vydal procházkou po Václavském náměstí. Většina navštívila
nějaký ten obchod a využila tak příležitosti k nákupu
vánočních dárečků. Jenom škoda, že ještě nebyla ta
pravá vánoční atmosféra. Tak třeba příští rok se to
snad povede.
Samotné představení nás lákalo nejenom svým
názvem, ale především hereckým obsazením, které

bylo skvělé. Veronika Freimanová, Vladimír Kratina,
Jana Bernášková, Kateřina Lojdová a Luděk Nešleha. Jednalo se o situační komedii s názvem – Dokud
nás milenky nerozdělí, Eric Assous. S podtitulem –
S čím kdo zachází, tím také schází. Je to komedie
plná zvratů, zmatků a záměn. Manželé rekapitulují
dosavadní manželství a celá rodina se ocitá
v komickém zmatku, zápletky se hromadí a celý děj
se víc a víc humorně zamotává. Myslím, že mluvím
za všechny zúčastněné, když říkám: „Krásné, humorné a herecky skvělé“. V této tak uspěchané době, byla návštěva divadla, nezapomenutelným zážitkem
s humorným pohlazením po duši.
Děkujeme a těšíme se opět na nějaký kulturní
balzám.
Jana Nesnídalová
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VZPOMÍNKY NAŠICH BLÍZKÝCH
Vážení a milí čtenáři,

Cestujete ještě dnes?

v naší rubrice rozhovorů se nám představí občan Kluků pan Jaroslav Stehlík, nadšený fotograf,
milovník záhad a skvělý vypravěč.

No, podívejte se, já jsem cestoval hodně. Nebyl
jsem sice za Oceánem, ale byl jsem v Samarkandu,
Buchaře, …

Pane Stehlíku, můžete se představit našim čtenářům?

Loni jsem byl v Albánii, křížem krážem
s dvacetiletým vnukem Ondrou. Rozhodli jsme se, že
pojedeme do Černý Hory. Manželka nechtěla. Chtěl
jsem mu ukázat, kam jsme jezdili a představit naše
přátele. Setkali jsme se s jejich dětmi, dali jim fotky.
Na tom místě, kam jsme jezdili, byl vystavěný nový
hotel, nádherný provedení, ohromná terasa na střeše,
podzemní garáže, prostě žasnu.

Jmenuji se Jaroslav Stehlík, je mi 76 let, jsem
v důchodě, jinak jsem vyučený automechanik, téměř
celý život jsem spravoval auta. Za svůj život jsem
pracoval na dvou místech. Téměř 10 let v energetice
a potom v Plynostavu Pardubice. Aktivní život jsem
strávil v Pardubicích, na Kluky jsme jezdili příležitostně a vybudovali jsme si tady dům - chalupu. Natrvalo jsme se přestěhovali s manželkou až v našem
důchodu. A moje záliby? Poslední věcí, kterou jsem
se teď zabýval, byla výstavka fotografií k výročí 700
let naší obce. Jinak jsem celý život fotil. Rád jsem
cestoval. Ještě rád pracuji na naší zahradě. Mám ženu, dvě děti a vnoučata.
A kam jste jezdili?
Jezdívali jsme tady i do ciziny. Tady u nás bylo
nestálé počasí, často pršelo, raději jsme vyráželi
k moři. Jezdili jsme až na tři neděle. Byli jsme
v Bulharsku, Jugoslávii, Rumunsku, Německu, tam
to ale na koupání moc není. Je tam zima a furt tam
fouká. Pamatuji se, že jsme tak dvakrát do roka jeli
na zájezd. Byly to Drážďany, Budapešť, …
V Jugoslávii jsme byli s ženou na motocyklu, měli
jsme 350 Jawu, jeli jsme tam asi v 66. roce poprvně.
Potom jsme tam jezdili i s dětmi. Našli jsme si tam
svoje místo a navázali přátelství s jednou rodinou.
Do Jugoslávie se jet dalo, i když musel být příslib.
Sami jsme si vařili, měli jsme stan a všechno s sebou.
Tak se to tenkrát dělalo.

Vzpomínám také na 68 rok, kdy nám naši jugoslávští známí říkali, co jste to tam dělali? My jsme
byli připravení vám pomoct, s puškama. Jo, měli nás
moc rádi.
Jak jste přišel na Kluky?
Pozemek na Klukách jsem dostal od mého táty.
Ten pocházel ze sedmi dětí. Původně tady stála stará
chaloupka. Moji rodiče bydleli v baráčku proti obchodu. Maminka byla zaměstnaná na poště. Když
jsem se vrátil z vojny, dostali jsme v Pardubicích byt
a nastěhovali se tam. Na Kluky jsme jezdili na návštěvy a potom jsme spolu s ženou stavěli tenhle barák o víkendech. Odborný práce dělal zedník, ale jinak všechno my s ženou.
V té době jsem taky začal jezdit do Ruska stavět
plynovod. Jezdilo se tam lehátkovým vlakem. Třeba
900 lidí. Ohýbal jsem roury. Obsluhoval jsem ohýbačku. Tam jsem hodně fotil. Fotky jsem nedávno
ukazoval na setkání zaměstnanců Plynostavu, které
organizujeme každé 2 roky. Fotky mi visely i ve
Sjezdovým paláci.

Fotky a focení jsou vaše velká vášeň, povězte nám
o svém koníčku více.
Celý život jsem fotil, žena mně to tolerovala.
Tady mám třeba fotky z dovolených, na krabičce je
vždy zapsané, z kterého jsou roku. Mám všechno dokonale uložené. Na fotky jsem opatrný, nemám rád,
když na ně někdo neodborně šahá. Na půdě mám
dobře vybavenou fotokomoru. Dříve jsem fotil na
negativ, dneska na digitál, takový maličký. Když jedu na dovolenou, tak si od mladých půjčím pořádný
foťák.
Bavilo mě organizovat výstavu fotek na Klukách. Od lidí na Klukách jsme půjčili staré fotky,
vybrali jsme jich okolo 300 a ty se daly upravit a di-
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gitálně uložit.
Při oslavách 730 let naší obce jsem ve stanu, kde
byly fotky, ale i kroniky vystavené, diskutoval
s návštěvníky a podával informace o událostech na
fotografiích zachycených. Hodně mi při tom pomohl
pan Čálek, to je živá kronika naší obce. Pamětnicí je
i paní Tůmová a Venca Uhrů.
Návštěvníky i mě upoutala jedna z fotek, na které byly zvony. Zvony byly sundané a položené na
zemi ve sněhu, pozorují je nějací lidé. Věděli jsme,
že Němci za války tavili zvony na zbraně. Ze sdělovacích prostředků jsme věděli, že se všechny zvony
nestačily roztavit a jsou uskladněné v Německu.
Chtěli jsme vypátrat, zda tam nebudou i ty klučské.
To by byla bomba. V současnosti je na zvonici pouze
jeden zvon Matka Boží a byly tam původně 3.
S Milanem Zinkem jsme se rozhodli zapátrat a naše
zvony najít. Milan chodí do práce, tak jsem nakonec
pátral sám. Fotka s důkazem existence zvonů patří
panu Čálkovi, tvrdí, že zvony leží před kostelem a na
fotce je jeho táta. Fotka by měla být z roku 1942.
Nejdříve jsem telefonicky na ministerstvu zahraničních věcí zjistil informace o možnosti existence
našich zvonů. Abychom je získali zpátky, musely se
sehnat důkazy o jejich existenci.
Svoje pátrání jsem začal v Kutné Hoře na arciděkanství, dále jsem navštívil kutnohorský archív,
čáslavskou knihovnu.
Na arciděkanství jsem mluvil s paní Janou Vyčítalovou. Všichni mě chtěli pomáhat a radili mě. Slíbili mi, že budou hledat. Vyšetřovalo se například,
pod kterou farnost jsme patřili. Na arciděkanství našli materiály, v kterých se píše o stávajícím stavu
zvonů a o dalších materiálech, z kterých lze získat
další informace. V archívu mi potom tyto materiály
vyhledali. Získal jsem i kontakt na arcibiskupství do
Hradce. Bohužel víc informací se prostřednictvím
arciděkanství zjistit nestačilo.
V badatelně archívu mi velmi pomohli
s hledáním. Vypátral jsem, že v publikaci Podoubraví je článek o kostelních zvonech v Klukách. Původní zvony byly vyrobeny v roce 1583, 1585. V knize
je popisováno slavnostní zavěšení zvonů, dočtete se i
o významu zvuků zvonů. Řídící školy Pospíšil byl
požádán, aby napsal o zvonech. Vypátral jsem, že
obec přišla o zvony již v první světové válce. Pátrání
po zvonech jsem chtěl tedy uzavřít. Paní Tůmová i
pan Čálek mě přesvědčovali, že jsme o zvony přišli
za Hitlera, že si to pamatují. Přesvědčovala mě o tom

i sestra pana Čálka. Sedl jsem na babetu a jel ještě za
Vencou Uhrovym, ten byl tenkrát na kostele ministrant a také mě přesvědčoval, že Němci nám sebrali
zvony. Nedalo mi to a rozjel jsem se znovu do archívu. Našel jsem informaci z kroniky obce Kluky. Kronika byla za války s Hitlerem schovaná, v té době se
nesměly kroniky psát. Byla někde za komínem. Tam
jsem se dozvěděl, že obyvatelé Kluků uspořádali po
1. světové válce na nové zvony sbírku, dokonce přispěli i američtí rodáci z Kluků. Nechaly se odlít dva
zvony v Brně. 6 lidí se stalo kmotry zvonů. V 30.
letech byly zvony nové, během války je Hitler sebral.
Našel jsem doklad, že byly okresním německým úřadem přijaty dva zvony na výrobu zbraní v březnu
1942. Němci zabrali v Evropě přes 14 000 zvonů,
Němci měli dokonalou evidenci. Kategorie zvonů
byly A,B,C,D. Nejhorší byly zvony třídy A. Náš původní zvon, Matka Boží, zůstal , byl pro ně moc malý, zbylé dva kategorie D, odvezli. Do Čech se vrátilo 25 zvonů. Naše klučské byly bohužel roztavené
mezi prvními.
Záhady a historii mám rád. Víte, jak spadlo za
Olšanama během války letadlo?
Pamatuju se, že když to letadlo spadlo, byl jsem
právě ve škole v Čáslavi.. Sebral jsem tašku, žádnýho učitele jsem se na nic neptal a utekl se tam podívat, pěšky. Letadlo zapíšený v zemi, 15 m od letadla
mrtvý pilot. A já jako kluk jsem si to prohlídl. V roce
2012 při sjezdu rodáků Olšan, narodil jsem se tam,
přišla na spadlé letadlo řeč. Na sjezdu byli rodáci
z celé republiky. Napadlo mě, že by nebylo špatný
ho vykopat. Hned jak sraz skončil, jel jsem do Souňova za Vobořilem a dalšími. Říkal jsem, že to bude
trvat dlouho a bude nás to i něco stát. Vytvořili jsme
skupinu hledačů. Letadlo jsme nechtěli hledat pouze
my, ale byli i jiní, s kterými jsme nakonec spolupracovali.
Pátrali jsme, kde vlastně spadlo. Vozil jsem tam
lidi, přímé účastníky a označovali jsme místo, kde by
to mohlo být. Dále jsem objevil odborníky, kteří mají
georadar. Do 9 metrů vidíte pod zem. Byli hodně vytížení badatelskou činností a odmítli mě. Nakonec se
letadlo našlo pomocí minohledaček. Bylo to dlouhé a
namáhavé hledání.
Pane Stehlíku, děkuji za rozhovor, povídání
s vámi bylo velmi zajímavé a inspirativní. Věřím, že
jsme si nepovídali naposledy. A těším se na další
povídání o záhadách našeho kraje

Monika Peková
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VÝSADBA ZELENĚ V NAŠICH OBCÍCH
Výsadba zeleně v některých z našich obcích proběhla v neděli, dne 6.10.2019 v obcích Kluky a Nová
Lhota. O akci byl obrovský zájem, o čemž vypovídá
i počet zúčastněných lidí - 55 dospělých a 17 dětí a
pravdou je, že jsme všichni dohromady odvedli obrovský kus práce. Samotné přípravy začaly již 3 dny
před zahájením. Bylo potřeba odstranit část chodníku
před hospodou a vykopat díry pro nové stromy na
jednotlivých stanovištích, položit textilní fólie. Samotná nedělní akce vypukla v 8:30, kdy bylo potřeba
architektkou projektu rozmístit trvalky na svá místa a
bylo potřeba zavlažit jednotlivé výkopy pro stromy.
Samotní dobrovolníci na sázení se potom scházeli
kolem 13h na hřišti na Klukách a v obci Nová Lhota.
Kde se všude sázelo
Vysazovalo se v obci Kluky na dětském hřišti
v zástavbách, před místním obchodem a hospodou a
v „Hmyzákově“, jak říkáme zelenému prostoru u
hlavní silnice po pravé straně při výjezdu z obce na
Čáslav, kde nově vznikl hmyzí hotel a balanční špalky. Tato nová zóna může sloužit např. jako místo pro
malý odpočinek při procházce či jako naučná stezka
pro děti. Pokud se tento prostor bude využívat, pak
spoluautorky tohoto projektu Ing. Jiřina Hanušová a
Ing. Tereza Osztatná, mají hlavu plnou nápadů na
jeho další zvelebení. Jejich záměrem je vytvořit malou naučnou zastávku pro děti (vzhledem k hlavní
silnici, ne hřiště), kde bychom kromě hmyzího hotelu
našli v budoucnosti i „broukoviště, motýliště“ (díky
nově vysazeným motýlím keřům), dřevěný xylofon a
zvýšili tak zájem v dětech o poznání přírody.
V obci Nová Lhota se vysazovala zeleň na návsi, u kostelíčku a poslední oblast byla u Hlídků, kde
se vysazoval náš národní strom lípa.
Kdo akci financoval

Zeleň a další k práci potřebný materiál sponzorovala obec Kluky a ještě jeden sponzor, který si ale
nepřeje být jmenován, a tak mu jeho přání s velkým
díkem samozřejmě splníme. Přípravné práce zajišťovali zaměstnanci úřadu, dále děkujeme za podporu
techniky, kterou neznámý sponzor také obci poskytl.
Kolik zeleně se celkem vysázelo
307 trvalek, 40 keřů a 25 stromů.
Kolik celý projekt stál
Obec Kluky celková částka za rostliny 48.751
Kč (v ceně stromy, které se vysazovaly později, např.
květináče u zastávky…), obec Nová Lhota 32.735
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Kč. Pomocný materiál (hlína, kačírek, kůra, pracovní
pomůcky, ..) 20.000 Kč. Jak vidíte, celková cena za
akci zeleň se vyšplhala kolem 100 tisíc korun.
Na závěr

Jistě teď sedíte a říkáte si, sakra, pořádný balík.
A tak bych chtěla říct jen STOP. Podívejme se na to
z té jiné stránky.
Jak dlouho se v našich obcích nic nového nezasadilo? Vzpomenete si na nějaký nový strom nebo
keř, který jste zasadili někde mimo Vaší zahradu?
V poslední době nám nepříznivé počasí nebo nějaké
stavební úpravy zeleň neustále „berou“ a přitom je
potřebná. Však keře a stromy poskytují v obcích stín
a mají tak ochlazovací funkci, v zimě potom šetří
peníze a snižují náklady na vytápění tím, že zmírňují
vítr, zadržují vodu, brání jejímu vysychání, zvlhčují
vzduch a jsou přirozeným nepřítelem povodní, mohou být zdrojem kvalitní potravy, jsou nezbytně důležité pro hnízdění ptáků. Jejich rozmanitost zkrášluje krajinu. A nakonec nesmíme zapomenout na to
nejdůležitější: Zeleň nám poskytují kyslík, který dýcháme – bez zeleně by na Zemi neexistoval život.
Na samotný závěr bychom chtěli poděkovat
všem, kteří tuto akci podpořili a pomohli. Největší
díky patří lidem, kterým se tento plán zrodil v hlavě
a realizovali ho. Další z díků posíláme zastupitelstvu
obce Kluky a neznámému sponzorovi. A ten poslední
posíláme všem, kteří jste se nejen podíleli na sázení,
ale hlavně pochopili podstatu, proč. DĚKUJEME!!!
Ing. Stanislava Klementová
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VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE NA KLUKÁCH
Vánoční a adventní čas jsme si připomněli 5.
prosince v kostele na Klukách, kde se konal vánoční
koncert. Letos to bylo trochu jiné, přijel nám totiž
zahrát sbor pedagogů ZUŠ Jana Ladislava Dusíka
z Čáslavi, pod vedením ředitele Mgr. Jiřího Tlapala.
Základní umělecká škola byla založena již v roce
1930, a to pod názvem Lidová škola umění. Pan
Mgr. Jiří Tlapal vede ZUŠ již od roku 1991. Tentokrát to sice nebyly koledy, ale měli jsme možnost
poslechnout si krásnou hudbu. Nebylo to ovšem pro
hudebníky tak jednoduché, i když byla v kostele in-

stalována topná tělesa, nástroje trpěly chladem, především housle. Přes počáteční malou návštěvnost se
kostel brzy zaplnil.
Myslím, že nikdo z přítomných nelitoval návštěvy koncertu a všichni jsme nasávali vánoční atmosféru spojenou s hudbou a betlémem, který si
mohl každý v kostele prohlédnout. Děkujeme za
krásný hudební zážitek a budeme se těšit na příští
vánoční překvapení.
Jana Nesnídalová
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KALENDÁŘ ŽIVOTA
KALENDÁRIUM
Leden
5.1. Tříkrálová sbírka
11.1. Novoroční procházka ke kostelíku v Nové Lhotě
18.1. Myslivecký ples, Souňov

NAŠE ROMANTICKÁ ZÁKOUTÍ

Únor
8.2. Kurz vaření: Evropská kuchyně
Březen
7.3. Kurz vaření: Asijská kuchyně
MDŽ
Duben
Pálení čarodějnic, Stavění máje
v Olšanech, Úklid obcí
Květen
Stavění májí Kluky
Májová zábava
Burza Pucheř
Červen
Dětský den
Zábava na myslivecké chatě
Červenec
Hasičská soutěž
Srpen
Dožínky na Puchři
Září
Mše v Nové Lhotě
Říjen
Drakiáda
Listopad
Lampionový průvod na Puchři
Divadelní představení v Praze
Prosinec
Mikulášká na Klukách
Rozsvícení vánočních stromů
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