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1.Dubna 2013

Vychází čtvrtletně

Kostel svatého Jana Křtitele v Nové Lhotě
Filiální kostel sv. Jana Křtitele náleţí k Třebonínské farnosti. Zcela určitě byl vystavěn roku 1579 Janem M. Salavou z Lípy.
Všeobecně se říká, ţe v lesích okolo Nové Lhoty ţil na náklady pana Salavi mnich – poustevník a slouţil zde bohosluţby. Časem dubina
zanikla a chatrč se rozpadla, na jejím místě dal roku 1579 Jan M. Salava vybudovat kostelík zasvěcený sv. Janu Křtiteli.
Roku 1708 byl kostel dosud pod tehdejší sedleckou vrchností přidán k Třebonínské farnosti. V kostele se slouţili mši svaté kaţdou šestou
neděli, na svátek Boţího Těla byla slouţena mše, mše slovní s procesím v pondělí po úmrtí některého člena farnosti slouţila se za něj
zádušní mše. Člen farnosti býval pochován na zdejším hřbitově, zřízeném okolo kostela, na svátky mimořádné musel farář docházet
pěšky a mše slouţil zadarmo. V té době neměl kostel ţádný
majetek a slouţil pouze k Bohosluţbám.
Roku 1819 6. Září přešlo panství i s kostelem pod
Schwarzenbergskou vrchnost. S novým majitelem dostal kostel i
majetek, který v roce 1842 vynášel tři sta třicet zlatých
12. července 1880 zuřila na Čáslavsku prudká bouře, nejvíc
byl postiţen Třebonín, Chedrbí, Lomec, Lomeček z částí Paběnice,
Hraběšín, Souňov a část Nové Lhoty. Bouře rozbila 21 skleněných
tabulek u sv. Jana Křtitele.
Kostelík léta chátral a hrozil sesutím, v roce 1886 ho chtěla
místní vrchnost ponechat svému osudu, avšak místním
osadníkům se kostela zţelelo a rozhodli se uspořádat sbírku na
jeho opravu. Tato sbírka vynesla 151 zlatých a 11 krejcarů. Lhotečtí obyvatelé darovali 60 zlatých. Pozlacení oltáře a kazatelny bylo
zadáno zlatnickému mistru Antonínu Budkovi z Hory Kutné za 135 zlatých. nová cínová lampa věčná, stála 15 zlatých. Veleslavný
patronátný úřad dal kostel zvenčí i uvnitř obílit. Daroval lavice hlavní oltář, nové dveře ke hřbitovu. To vše za 200 zlatých. Celá oprava
stála asi 600 zlatých.
28. června 1891 byl kostelík panem Vikářem a děkanem ze Záboře Václavem Vaňkem slavnostně vysvěcen. V roce 1922 zaslala
církev Československá ţádost o věnování kostela sv. Jana Křtitele pro její účely. Církev římskokatolická odmítla se zdůvodněním: ve
filiálním kostele sv. Jana Křtitele konají se bohosluţby za výroční pouť na slavnost posvěcení chrámu, posvícenské requiem slouţí se
deset fund. Mší jak patrnost fundační knihy, odbývají se pohřby s requiem, vdavky se mší a křty, coţ dosvědčuje farní matrika. Mimo to
mnohokráte do roka slouţí se mše, které tam příslušníci římskokatolické z Nové
Lhoty a Souňova si přejí.
4. června 1929 kolem páté hodiny odpoledne se strhla vichřice, vyvracela
stromy a ze střech strhávala krytinu. Z kostela strhla věţičku a odhodila aţ za
hřbitovní zeď. Na den nanebevstoupení Páně roku 1936 a jeho jasnost Pan
patron Schwarzenberg zdejší kostel navštívil a ohlásil nejbliţší opravy. V srpnu
1936 nařídil zevní otlučení omítky, novou omítku, nový nátěr kostela zevně, nové
bílení uvnitř, opravy stropů, pořízení nové věţičky, nového šindelového krytu a
opravy krovu. Vše na svoje náklady. Ze vzpomínek pamětníků (František
Mrkvička, Alois Polák) uvádím, ţe kníţe K. Schwarzenberg zajišťoval pro
pracovníky svačinu a pivo.
V 60. letech 20. století, byl v kostele nově omítnut strop z vnějšku byl kostel
otlučen do kamene a znovu omítnut cementovou maltou. Šambrány okolo oken a
dveří byli namontovány podle původního vzhledu. Tato akce byla dělána na popud Třebonínského faráře profesora Meisnara.
V posledních 30. letech byl kostel několikrát vykraden tak, ţe se z jeho inventáře, kromě lavic a torza oltáře nezachovalo zhola nic.
V roce 2010 se kostel nacházel v havarijním stavu, vlastník stavby římskokatolická farnost Třebonín a zástupci obce Kluky se dohodli na
spolupráci při opravě památky. V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce krovu a střešní krytiny lodi. Také bylo provedeno odvodnění.
Díky těmto zásahům mohl být kostel zpřístupněn a opět slouţí ke svému účelu. Kromě bohosluţeb zde budou konány výstavy
s regionální tématikou a příleţitostné koncerty. V následujících letech bude také opravena střecha nad kněţištem.
V kostele se dvakrát ročně koná mše svatá. Mše se zúčastňuje 80 aţ 100 lidí. Na úspěšném uţívání kostela v Nové Lhotě mají
zásluhu téţ pracovníci obecního úřadu, profesorka Monika Peková, která pro interiér vytvořila dvě sochy a pan L. Krtil, který zhotovil do
čela oltáře dřevěný kříţ.

Usnesení
Zápis č. 1/2013 zasedání ZO ze dne 12. 2. 2013
Usnesení č. 1/2013

Zastupitelstvo schvaluje:
a) Obec Kluky - Rozpočtové opatření č. 7 z roku 2012
= dodatečně schválena záloha na dotaci pro volbu prezidenta republiky ( + 1 000,- Kč)
b) Rozpočtové opatření Obce Kluky č. 1/2013 = změna příjmů a výdajů, pol. 4112 dotace od
Krajského úřadu ( - 29 000,- Kč)
Usnesení č. 2/2013
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č.105/9 v k.ú. Kluky prostřednictvím realitní
kanceláře, za cenu 200,00 Kč/m2 plus cena pilíře, tj.
9 755,- Kč. Provize nad cenu obce připadne realitní kanceláři, která zároveň zajistí veškerý servis spojený s prodejem i daňové přiznání.
Uzavřením smlouvy s realitní kanceláří byl pověřen starosta Čálek.
Zápis č. 2/2013 zasedání ZO ze dne 5. 3. 2013
Usnesení č. 3/2013
Zastupitelstvo po projednání:
1. schvaluje:
a) vyloučení uchazeče „Sdružení Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky ROBSTAV stavby k.s., STAVMONTA spol. s r.o.“, které tvoří:
ROBSTAV stavby k.s. (sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ: 27430774) a STAVMONTA spol. s r.o. (sídlem Plzeň, Hřbitovní 33, PSČ
312 00, IČ: 40525007) z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“ (evidenční číslo veřejné
zakázky dle Věstníku veřejných zakázek: 238399) z důvodu, že nabídka tohoto uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávacích
podmínkách a hodnotící komise proto tuto nabídku vyřadila:
b) pořadí nabídek ve veřejné zakázce „Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“, evidenční číslo veřejné zakázky dle Věstníku veřejných
zakázek: 238399 (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v otevřeném řízení, navržené hodnotící komisí ve Zprávě o posouzení a hodnocení ze dne
25.2.2013 nabídek takto:
součet výsledných hodnot za
obchodní firma/název/jméno a příjmení uchazeče:
pořadí nabídky:
všechna dílčí hodnotící kritéria:
„Sdružení pro výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“, které tvoří:
Porr a.s. a VODA CZ s.r.o.

500,000

první

ZEPRIS s.r.o.

498,652

druhá

GEOSAN GROUP a.s.

488,534

třetí

480,649

čtvrtá

461,957

pátá

„Sdružení POHL cz – Inzet“, které tvoří:
POHL cz, a.s. a INZET, s.r.o.
Sdružení Šindler – REC.ing. – Kluky, které tvoří:
Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.
a REC. ing. spol. s r.o.

c) v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky ve Veřejné zakázce toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější:
obchodní firma:
„Sdružení pro výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“, které tvoří:
Porr a.s. a VODA CZ s.r.o.
sídlo:
Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00 (Porr a.s.)
Hradec Králové, Pražská třída 799, PSČ 500 04 (VODA CZ s.r.o.)
právní forma:
Akciová společnost (Porr a.s.)
Společnost s ručením omezeným (VODA CZ s.r.o.)
IČ:
43005560 (Porr a.s.)
25969692 (VODA CZ s.r.o.)
nabídková cena:
42 985 860,- Kč (bez DPH)
(slovy: čtyřicetdvamilionydevětsetosmdesátpěttisícosmsetšedesát korun českých)
2. p o v ě ř u j e:
Jaroslava Čálka, starostu obce:
a)
podepsáním rozhodnutí o vyloučení uchazeče „Sdružení Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky ROBSTAV stavby k.s., STAVMONTA spol. s r.o.“, které tvoří: ROBSTAV stavby k.s. (sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ: 27430774) a STAVMONTA
spol. s r.o. (sídlem Plzeň, Hřbitovní 33, PSČ 312 00, IČ: 40525007) z další účasti v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku;
b)

podepsáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce;

c)

podepsáním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce pro všechny dotčené uchazeče;

d)

podepsání pojistné smlouvy se shora uvedeným vybraným uchazečem takto:
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud nebudou ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 ZVZ, uzavře zadavatel smlouvu
s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče.

Zápis č. 3/2013 zasedání ZO ze dne 28. 3. 2013
Usnesení č. 4/2013
a) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Závěrečného účtu Obce Kluky za rok 2012
b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo Roční závěrku obce Kluky za 2012
Usnesení č. 5/2013
a) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Závěrečného účtu MŠ Kluky za rok 2012
b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo Roční závěrku MŠ Kluky za 2012
Usnesení č. 6/2013
a) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Dubina za rok
2012
b) Zastupitelstvo projednalo a schválilo Roční závěrku Mikroregionu Dubina za 2012

PRO ZAJÍMAVOST

PROGRAM V ROCE 2013
V KOSTELÍKU V NOVÉ LHOTĚ
Datum

Ptačí příjmení v Nové Lhotě

Čas konání

24.5.

Od 18:00

Bude
upřesněn
Bude
upřesněn

23.6.
8.9.

Bude
upřesněn

27.10.

koncert skupiny Fagotky. Koncert je
zařazen do programů Noc kostelů.
pouťová mše

V minulém století bylo v obci Nová Lhota hodně občanů
s ptačími jmény:
Páv, Číţek, Slepička, Strnad, Stehlík, Sova, Čermák, Drozd,
Sokol, Čejka, Kos a Jeřábek

posvícenská mše
Poboţnost, ukázka podzimních vazeb
nebo ručních prací lidí z Diakonie.

POPLATKY V ROCE 2013

Od roku 1945 zde "vládl" rychtář Bedřich Kos
Od roku 1964 převzal "vládu" Josef Čejka
V roce 1980 jsme spadli pod "vládu" Oldy Slavíka.
Na všechno číhal Čihák

Nezapomeňte, ţe do 31. 5. 2013 musí být zaplaceny
poplatky za popelnice a psí miláčky.

Popelnice

osoba s trvalým pobytem

550,- Kč

rekreační objekt

550,- Kč

jeden pes

60,- Kč

druhý a kaţdý další pes

90,- Kč

Psi

POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ AKCE
30.4.
4.5.
Kluky

Forma úhrady
1) osobně v kanceláři OÚ Kluky
Pondělí, Středa, Čtvrtek, Pátek

8:00 – 11:00

Úterý

8:00 – 11:00, 13:00 – 17:00

Datum
bude
upřesněno
Datum
bude
upřesněno

Pálení čarodějnic
Stavění májí, večer zábava
v místní restauraci.
Výlet rodičů s dětmi - MIRAKULUM
Dětský den

2) v místě bydliště
Olšany – hasičská zbrojnice

14.5.

15:30 – 16:30

Nová Lhota – budova OÚ v „Topolách“

21.5.

15:30 – 16:30

Číslo účtu

Variabilní symbol

Kluky

11529161/0100

1 číslo popisné 3722

Pucheř

11529161/0100

2 číslo popisné 3722

Olšany

11529161/0100

3 číslo popisné 3722

Nová Lhota

11529161/0100

4 číslo popisné 3722

Příklad variabilního symbolu:
obec Olšany, číslo popisné 12, konečné číslo var. symbolu.
3 12 3722
=> variabilní symbol = 3123722

Pálení čarodějnic

30.4.

Stavění máje

30.4.

Pálení čarodějnic

Olšany

3) bankovním převodem
Obec

30.4.

Nová
Lhota

Místní organizace zahrádkářů Kluky

Nová organizace ţen Kluky

Na výroční členské schůzi bylo schváleno ukončení činnosti
místní organizace zahrádkářů Kluky. Členové organizace odhlasovali, ţe zbývající finanční prostředky budou pouţity na nákup
zeleně na dětské hřiště, které vznikne v nové zástavbě.

V důsledku ukončení činnosti Místní organizace zahrádkářů,
která pořádala většinu akcí pro děti, se místní ţeny rozhodly
vytvořit novou organizaci, která by mimo jiné i tyto akce pro
děti převzala. Cílem nově vznikající organizace je setkávání ţen
a organizování kulturních akcí v obci. Kaţdá ţena obdrţí pozvánku na schůzku, která se bude konat v zasedací místnosti
obecního úřadu. Zde vše společně projednáme.

NAŠI JUBILANTI
Ani v uplynulých třech měsících jsme nezapomněli na naše občany, kteří oslavili svá ţivotní jubilea. Zástupci Obecního úřadu Kluky
navštívili tyto oslavence:

Kluky:

Olšany:

Nová Lhota:

Čálek Zdeněk

Vobořilová Blaţena

Vyčítal Slavomír

Zinková Věra
Muchová Věra
Hošková Josefa

Hanušová Anna

Tůmová Růţena
Siváček Pavel
Bucharová Marie
Bláha Václav
Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.

INZERCE
Potřebujete pomoci financovat vaše bydlení nebo
poradit jak zhodnotit Vaše peníze? Ráda Vám pomůţu i
s pojištěním nemovitosti či Vás.

I vy zde můţete mít svůj inzerát ! Stačí zavolat na tel. 605 260 617 N. Vrbové.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI, KTERÉ JIŢ PROBĚHLY

Vítání občánků

Dětský maškarní karneval na Klukách

23. 2. 2013 OÚ Kluky po dlouhé době opět obnovil vítání
občánků. A ţe bylo koho vítat. Za rok 2012 se v našich obcích
narodilo 9 holčiček a 2 chlapečkové. Akce se ujaly ţeny z Kluků
s paní místostarostkou o kulturní pásmo se postarala paní
ředitelka MŠ s dětmi.

Dne 2. 3. 2013 se konal dětský maškarní karneval. Celkem
přišlo 22 dětí v krásných maskách. Celé odpoledne proběhlo
v duchu tance, zpestřením byly hry s nafukovacími balónky a
vrcholem odpoledne byla tombola, z které měly děti velkou
radost. Škoda, ţe z ostatních našich obcí byla účast minimální.

MDŢ Kluky

MDŢ v Olšanech

Ţeny na Klukách MDŢ letos pojaly jako sváteční přátelské
posezení v zasedací místnosti obecního úřadu Kluky. Hojná
účast ţen všech věkových kategorií nás moc potěšila. V úvodu
děti z mateřské školy pod vedením paní ředitelky přednesly
pásmo básní a písní a poté kaţdé ţeně předaly ručně vyrobené
přáníčko. Dále uţ pokračovala volná zábava, která vydrţela aţ
do večerních hodin.
Doufáme, ţe příští rok se nás sejde ještě víc.

Tak se nám sešel rok s rokem a je tu opět březen. V Olšanech
jsme se sešly 16. 3. 2013 a oslavily nejenom náš svátek, ale
také jako vţdycky, příchod jara. Dětičky recitovaly spoustu
básniček a hrálo se i na flétničku. Letos to zkusili i ti nejmenší,
předškoláci. No a povedlo se na výbornou, byli úţasní. Sešlo se
nás dost a různého věku, hodně se povídalo, hrála harmonika
a tak nám ten náš den pěkně utekl. Všechny nás teď čeká
veselé jaro, krásné léto a ve zdraví proţít zbytek roku.
Ale my jsme na vše připraveny, od toho jsme právě ţeny……
Za rok nashledanou!!!

MDŢ v Nové Lhotě
Také v Nové Lhotě se sešly v hojném počtu ţeny kaţdého věku na oslavu MDŢ. K poslechu a tanci celé odpoledne hrál pan Nováček,
oslava dne ţen se vydařila.

Rekonstrukce kabin SK Kluky
Jarní část fotbalové sezóny odstartovala přestavbou koupelnové části v kabinách. Na přestavbě se vystřídalo mnoho důleţitých
řemeslníků a dobrovolných pracovníků. Jmenovitě se přestavby zúčastnili Milan Zinek, Jiří Krátký st., Jiří Krátký ml., Vladimír Balázs,
Miroslav Kňourek, Roman Siváček st., Milan Hošek, Josef Vašata, Josef Juráš, Karel Šrámek st., Pavel Píška, Martin Navrátil, Pavel a
Zdeněk Stančovi, Zdeněk Gruber ml.. Na konečném úklidu kabin se podílely Jaroslava Krátká a Jaroslava Balázsová. Harmonogram
přestavby byl pečlivě naplánován a řízen Milanem Zinkem.
Výsledek přestavby kabin je moţné si prohlédnout během celé fotbalové sezóny.
Hráči a vedení SK Kluky, tímto dekují zastupitelstvu OÚ Kluky za umoţnění této přestavby a všem zúčastněným pracovníkům za
odvedenou práci. Poděkování zároveň patří i vedení Agro Kluky za poskytování materiálních i finančních prostředků.

TABULKA ZÁPASŮ SK KLUKY
Jaro 2013 III.třída

14. kolo

Odloţeno - ST 01.05.2013

16:30

Kluky – Kaňk

___:___

15. kolo

Odloţeno - NE 08.05.2013

15:00

Chotusice – Kluky

___:___

16. kolo

NE 07.04.2013

16:30

Kluky – Viktorie Sedlec „B“

5:1

17. kolo

NE 14.04.2013

16:30

Kluky – Suchdol „B“

___:___

18. kolo

SO 20.04.2013

17:00

Hlízov – Kluky

___:___

19. kolo

NE 28.04.2013

17:00

Kluky – Rataje

___:___

20. kolo

SO 04.05.2013

17:00

Tupadly „B“ – Kluky

___:___

21. kolo

NE 12.05.2013

17:00

Kluky – Sázava „B“

___:___

22. kolo

NE 19.05.2013

17:00

Horní Bučice – Kluky

___:___

23. kolo

NE 26.05.2013

17:00

Kluky – Paběnice „B“

___:___

24. kolo

SO 01.06.2013

17:00

Potěhy – Kluky

___:___

25. kolo

NE 09.062013

17:00

Kluky – Bratčice

___:___

26. kolo

SO 15.06.2013

17:00

Bílé Podolí „B“ – Kluky

___:___

,,Jedině příroda ví, co chce.....

Nikdy neţertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk."

(Johan Wolfgang von Goethe)
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