Číslo 3

Ročník 2

1. Října 2013

Vychází čtvrtletně

Bohumil Říha - pokračování
Maminka stála u okna a četla psaní od babičky z Koníkovic. Na konci
bylo napsáno: „Přivezte k nám Honzíka! Našemu dědovi i mně se po něm
moc stýská. Vţdyť u nás nebyl tak dlouho! Švestky na zahradě uţ načisto
změkly a letní jablka padají. Nemá je kdo sbírat. Punťa běhá po návsi a
očichává kluky, který z nich je Honzík. Kocour sedá na sloupku u našich
vrátek a vyhlíţí, jestli Honzík uţ přijíţdí. Přivezte ho, kloučka, alespoň na
několik dní.“
Jistě kaţdý z vás poznal úryvek z nejznámější dětské kníţky „Honzíkova
cesta“. Tímto navazujeme na článek z minulého čísla, kde jsme psali o
ţivotě a díle Bohumila Říhy. Ve dvacátých letech minulého století na
Klukách Bohumil Říha bydlel a 22.4.1978 naší obec navštívil. Z té doby se
dochovaly zápisy v kronikách. Jistě mnoho našich občanů si na tuto
návštěvu spojenou s besedou a podpisem autorových knih vzpomene.

„Bude nám tady smutno.“ řekla babička „Ale babi,“ těšil jí Honzík, „já přijedu! Punťa a kocour by se taky zlobili, kdybych
nepřijel.“ Babička uţ nestačila odpovědět. Dědeček zamlaskal na koníka a vozík se rozjel. Punťa začal štěkat, kocour na sloupku
zamňoukal, děti křičely „Na shledanou!“ a babička si utírala slzy. Měla vnoučka ráda. Ale nedalo se nic dělat. Honzík přeci musil domů.

Usnesení
Zápis č. 6/2013 zasedání ZO ze dne 15. 8. 2013
Usnesení č. 15/2013
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy zhotovitele: 13 –
2185A12( SDR 2013/02) na akci „Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“, mezi
Sdružením pro výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky, kterou tvoří firmy Porr a.s a
VODA CZ s.r.o..
Jedná se o změnu v bodu 1., č. IV. Doba plnění se nahrazuje tímto novým zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III. Této smlouvy o dílo ve lhůtách:
Zahájení plnění: 01.09.2013
Dokončení plnění, tj. termín předání a převzetí hotového díla: do 30.12.2014
Lhůta výstavby (lhůta pro dokončení díla od zahájení plnění do dokončení plnění):
486 kalendářních dní.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, nedotčena tímto Dodatkem č. 2,
zůstávají v platnosti beze změn

Usnesení č. 16/2013
Zastupitelstvo obce na základě usnesení č. 9/2013 o odprodeji pozemku po rozměření v k.ú.
Olšany, vyhlašuje Záměr Obce Kluky č. 1/2013 na prodej pozemku parc. č. 97/2 o výměře 108 m2 (ostatní plocha), za cenu 3 240,- Kč.

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŢE DNE 25. A 26. 10. 2013
PROBĚHNOU VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY.
Volební okrsky
Kluky + Pucheř

Olšany

Nová Lhota

V zasedací místnosti OÚ

V budově hasičské zbrojnice

V domku OÚ

Nezapomeňte si vzít platný občanský průkaz, nebo cestovní pas.

VYZÝVÁME OBČANY, KTEŘÍ NEMAJÍ ZAPLACENÉ
POPLATKY ZA POPELNICE A PSY, ABY TAK
NEPRODLENĚ UČINILI !
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY 18.10.2013 – 20.10.2013
Do kontejneru nepatří: nebezpečný odpad (pneu, televize, lednice, počítače, baterie apod.), větve, tráva, polystyren.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE 22.10.2013
(televize, lednice, počítače, baterie, plechovky od barev, lepidel a rozpouštědel, pneumatiky atd.)

Zahájení výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV Kluky
Dne 17.9.2013 byla podepsána na MZ ČR smlouva „ Rozhodnutí o získání dotace na kanalizaci, ČOV a vodovod Kluky.“ To znamená,
ţe obec Kluky získala na vybudování kanalizace, ČOV a vodovodu dotaci. Práce budou započaty v průběhu října 2013 a dokončeny by
měly být koncem roku 2014.
Tuto zprávu jistě všichni uvítáme s radostí. S touto dlouho očekávanou stavbou přijdou samozřejmě i jistá omezení, proto ţádáme
občany o tolerantnost a vstřícnost, aby stavba mohla probíhat dle harmonogramu a vše bylo zdárně včas dokončeno.

Práce, které budou provedeny do konce roku 2013.
ŘAD A – místní komunikace štěrk
ŘAD A1
ŘAD A2 – I.
ŘAD A2 a
ŘAD A2-II. – štěrková komunikace
ŘAD A2 – III.
ŘAD A2 b
ŘAD A2 c
ŘAD A2 d
ŘAD 2
ŘAD 2 – 1
ŘAD 2 -2
ŘAD 10
ŘAD 10 – 1
ŘAD 10 – 2
Zemní vodojem – stavební část

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI, KTERÉ JIŢ PROBĚHLY
MS KLUKY – STŘELNICE
Dne 7.9.2013 proběhl na střelnici MS Kluky závod v brokové střelbě na olympijské baterii "Čáslavský pohár". Jiţ tradiční závod, se
setkal s očekávaným zájmem střelců, výsledky byly opravdu vyrovnané. Do finále se dostal jen ten, který vůbec nechyboval nebo jen
minimálně. Střelci nebyli jen místní, přijeli z Prahy i Olomouce. Čáslavský pohár patří mezi nejnavštěvovanější závody sezóny a našel si
své místo ve střeleckém kalendáři. Tentokrát nejúspěšnějším se stal na 1. místě pan Vladislav Strnad, na 2. Barva Josef a na 3.Maleček
Jiří. Ceny střelcům zajistilo MS Kluky s přispěním Města Čáslav, za coţ patří naše poděkování.
Téhoţ dne se sešli na kulovém střelišti příznivci "Slávie" a soupeřili pod vedením Tomáše Petráně ve střelbě z pistolí a maloráţek, i
kdyţ medaile byly téţ rozdány, vítězem byl kaţdý z účastníků, vyhrál krásný den strávený v přírodě a ještě se pobavil a zasoutěţil.
Organizátorům dík a jen více takových akcí, které dávají lidi dohromady.
V neděli 8.9.2013 si zase uspořádali na naší střelnici svůj závod členové MS Plaňany, nesoupeřilo se jen o poháry a věcné ceny,
zároveň to bylo ověření svých schopností a oţivení zacházení se zbraní před nadcházející loveckou sezónou. Dobrá parta, výborná
nálada, krásný den a co víc si přát.
Dne 28.9.2013 proběhl poslední závod sezóny “Parkur“.
V obci máme nejen střelnici, ale i střelce
Propagací dění v obci, upoutáním pozornosti v tom dobrém smyslu je poděkováním za příspěvek obce na ceny střelcům do závodu v
brokové střelbě Americký trap "O pohár starosty obce Kluky", kde 13. července přivítal starosta obce 48 závodníků, vítězem se stal
letošní Okresní přeborník na olympijské baterii, Okresní přeborník na loveckém kole, nejmladší z rodiny Šrámků Jan, v srpnu vyhrál i
kombinovaný "Vloţený závod" a čtvrtý byl rozdílem jednoho bodu ve velice vyrovnaném závodu v září "Čáslavský pohár".

Výlet rodičů s dětmi – MIRÁKULUM
Dne 17.8.2013 se uskutečnil výlet rodičů s dětmi do zábavného parku v Milovicích – MIRÁKULUM. Zájezdu se zúčastnilo 36 výletníků.
Mirákulum nás překvapilo velkým mnoţstvím dětských atrakcí. Celému parku vévodil starobylý hrad s lanovými lávkami, skluzavkami do
podzemí a dalšími atrakcemi.
V malém divadélku na děti čekal kouzelník a hudební skupina Myš a Maš. Chuťové buňky malých i velkých návštěvníků si také přišly
na své. Bylo zde velké mnoţství stánků s občerstvením, zmrzlinou a dalšími dobrotami. Počasí nám po celý den přálo. Spokojeni byli jak
rodiče, tak i děti, kterým se domů vůbec nechtělo.

Zájezd na výstavu „ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE“
14. září 2013 uspořádaly „Ţeny Kluky“ spolu s OÚ Kluky jiţ tradiční zájezd do Litoměřic. Zájezdu se zúčastnilo 29 spoluobčanů.
Letošní výstava měla opravdu co nabídnout, kaţdý si mohl vybrat dle svého přání. I kdyţ na Klukách téměř celý den pršelo, Litoměřice si
pro nás připravily krásný slunečný den. Všem se výlet líbil.

Posvícení v Olšanech
Kdo se chtěl pobavit a trochu si uţít posvícení, mohl se 7.9.2013 zastavit v Olšanech. Zavzpomínali jsme na léta minulá, kdy se ještě
posvícení drţelo na kaţdičké vesničce. Nebyla tedy zrovna husa, ale samozřejmě hrála hudba, podávaly se koláče a klobásky. Účast byla
hojná a zábava se vydařila. Takţe pokud bude takový zájem i příště, bude fajn tuto tradici obnovit. Poděkování patří všem, kdo se na
přípravě podíleli.

KDE SE VZALO POSVÍCENÍ
Posvícení (na Moravě hody, ve Slezsku krmáš/krmaš/karmaš, na Hlučínsku odpust, na Těšínsku kiermaš (kiermasz) aj.,je
vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéţ co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec mimořádná událost, protoţe jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle moţností i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla, ale po dokončení kostel převzala a starala se (a stará) o jeho provoz i údrţbu, včetně přípravy a přidělování duchovních jednotlivým
farnostem pro sluţbu církvi a Bohu. Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako výroční pouť či prostě pouť –
tento název se přenesl i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela, a rozšířil se i na zábavní parky, které ztratily či nikdy neměly
náboţenskou souvislost.
Po dokončení stavby nemohl být kostel hned pouţit pro bohosluţby. Nejprve se musel slavnostním způsobem vyjmout ze světské
sféry a posvěcením jej slavnostně vyčlenit pro sluţby Bohu.
Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je označováno termínem dedicatio. Výročí posvěcení chrámu bývala vţdy velmi slavnostně připomínána. Jejich průběh byl podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu (svatého, kterému je kostel
zasvěcen), patrocinia. V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde dokonce splývají pojmy pouť a posvícení. U některých kostelů,
zejména farních, se slavilo v jinou dobu dedicatio a v jinou patrocinium.
Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. V některých regionech
při této slavnosti figurují i zvířata jako beran, houser, kačer nebo kohout, která bývala dříve nezřídka zabita ( stínání kohouta nebo berana). Patrně to byl přeţitek krvavých obětí z pohanského období. Dnes uţ je takovéto stínání zakázáno, ale někde dosud při hodech
berana vodí nebo "soudí" (Slovácko, Horácko).
Traduje se, ţe první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a
tudíţ nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku
svatého Havla; odtud se odvozuje také často pouţívaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské posvícení nebo hody. V některých
vsích pak si poddaní slavili oboje hody-svoje původní a ještě císařské.
V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drţí dále tzv. císařského posvícení, jinak přešli k oslavám na den
známého data. V roce 1918, při vzniku naší republiky, silně oţila tradice svatováclavská, proto v některých vsích si zavedli hody svatováclavské. A je zajímavé, ţe se tak stalo i v několika německých vsích v sudetském území. V dnešní době se však stále více stává, ţe se
vesničané sami mezi sebou dohodnou, kdy si posvícení udělají, a tak ho mohou mít kaţdý rok v jiném datu.

OLŠANSKÉ OKÉNKO
V červenci uplynulo 80 let, kdy se stalo v Olšanech neštěstí a to zabití bleskem. Stalo se to právě 17.7.1933. Pan Otakar Josef, šel se
svou manţelkou Marií na Ovčíny, coţ bylo pole za Olšanama, směrem na Kutnou Horu, kdyţ udeřil blesk a pana Josefa zabil. Paní
Josefová byla zasaţena jenom lehce. Tehdy bylo panu Otakarovi 37 roků a zůstaly po něm dvě děti. Syn Miloslav – 13 let a dcera
Jindřiška (později provdaná Stehlíková), 11 let. Pan Miloslav musel tehdy zanechat školy a s maminkou začal hospodařit. Zůstal na
Olšanech, kde bydlel aţ do své smrti.

POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ AKCE

NAŠI JUBILANTI
V uplynulých třech měsících zástupci OÚ Kluky navštívili
tyto oslavence

Kluky

Mše svatá v kostele sv. Jana
Křtitele na Klukách.

20.10.2013
od 9:00

Vlachová Anna

Drakiáda
–
soutěţíme
o
nejhezčího a nejlépe létajícího
draka. Na závěr opékání buřtů.

19.10.2013
od 15:00

Vrba Antonín

Rozsvícení vánočního stromku –
program
dětí
MŠ,
hudba,
pohoštění

30.11.2013

3. Vánoční koncert v kostele na
Klukách

Bude
upřesněno

Rozsvícení vánočního stromku

Bude
upřesněno

Silvestrovské setkání

Bude
upřesněno

Kluky

Krátký Jiří

Kňourková Marie

Navrátilová Emílie

Olšany

Nová
Lhota

Šlejtrová Marta

Olšany

Poboţnost v kostele v Nové
Lhotě, Ukázka ručních prací

Němcová Berta

27.10.2013
Nesnídalová Marie

Nová
Lhota

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI
*8.8.2013

David Bundi

Švehlíková Anna

Všem ještě jednou přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do
dalších let.

Kluky

Rodičům srdečně blahopřejeme a Davídkovi přejeme do ţivota
vše nejlepší.

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
3.10.2013

Nálepka Karel

PROMĚNY NAŠICH OBCÍ
Rodinný dům v Olšanech, dříve dům obývala rodina Růţičkových dnes zde bydlí Rosičkovi.

„Pohled na to, co je v přírodě a umění krásné, vzbudí vzpomínky na ty, které milujeme.“
(Stendhal)

SK KLUKY
ROZPIS ZÁPASŮ III. TŘÍDA – PODZIM 2013
1.

So

24.08.

Bílé Podolí B - Kluky

1

1

2.

Ne

01.09.

17:00

Kluky - Suchdol B

1

0

3.

So

07.09.

17:00

Č. Janovice - Kluky

1

2

4.

Ne

15.09.

17:00

Kluky - Hlízov

5

0

5.

Ne

22.09.

15:00

Jiskra Zruč - Kluky

4

2

6.

So

28.09.

Chotusice - Kluky

3

0

7.

Ne

06.10.

16:00

Kluky - Vikt. Sedlec B

6

2

8.

So

12.10.

16:00

Záboří n. L. - Kluky

1

0

9.

Ne

20.10.

15:30

Kluky - Bratčice

10.

Ne

27.10.

14:30

Paběnice B - Kluky

11.

Ne

03.11.

14:00

Kluky - Ţleby

12.

So

09.11.

14:00

Křesetice - Kluky

13.

Ne

17.11.

13:30

Kluky - Tupadly B

SK Kluky zve všechny své příznivce na další fotbalové zápasy. Přijďte nás podpořit.

Krásné podzimní dny Vám přejí Noviny Obce Kluky
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