
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Číslo 4     Ročník 2  31. Ledna 2014    Vychází čtvrtletně 

 

 

 

 Obec Kluky 
 

nová zástavba 
 

20 parcel celkem 

20 parcel 

prodaných 

     OÚ 

14 nových 

rodinných          

     domů 

4   rozestavěné 

rodinné   

     domy 

1  parcela na 

prodej 

    prodává nový    

    majitel 
 

 

Nová zástavba na 

konci Vodrantské 

ulice v Klukách se 

rozrůstá. Ve 

čtrnácti rodinných 

domech již 

majitelé bydlí. 

Ostatní jsou ve 

výstavbě. V únoru 

byla prodána 

poslední parcela. 

Jedna parcela je 

opět v prodeji. 

Prodej 

uskutečňuje již 

současný majitel. 

  



 
 

Usnesení 4Q 2013 

 
Zápis č. 7/2013 zasedání ZO ze dne 10. 10. 2013 

Usnesení č. 17/2013 

1) Zastupitelé projednali a schválili, že rámci příspěvků za připojení hradí a zajišťuje obec: 

    - potrubní vedení od navrtávky až po vodoměr (včetně) 

   - výkopové práce od hlavního řadu k hranici pozemku 

   - přípojku s DČS (tzn. kompletní DČS, podružný  řad a ovládací automatiku vč. kabelů do DČS)  

   - Územní souhlas na přípojku domovního vývodu do DČS a na vedení vodovodní přípojky od hl.   

    řadu a k vodoměru 

 

2) Zastupitelé projednali příspěvky a schválili ve výši: 

      rodinný dům =   vodovodní přípojka ……….. 10 000,- Kč   

    kanalizační přípojka ……… 10 000,- Kč 

 Příspěvky bude možné platit od 1.1. 2014 do 30.6.2014,  po dohodě i na  splátky 

Usnesení č. 18/2013 

Zastupitelé projednali a schválili prodej pozemku  parc. č. 97/2 o výměře 108 m2 (ostatní plocha)    

v k.ú. Olšany dle Záměru Obce Kluky č. 1/2013, za cenu 3 240,- Kč, kupujícím M.a P.D., oba 

trvale bytem Olšany, 285 45 Kluky. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

 

Zápis č. 8/2013 zasedání ZO ze dne 5. 11. 2013 

Usnesení č. 19/2013 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření:  

Obce Kluky   č. 2= účelová dotace Volba prezidenta 

      č. 3 = účelová dotace Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

  č. 4 = změna výdajů ve vybraných kapitolách 

  č. 5 = účelová dotace Vodovod Kluky 

  č. 6 = účelová dotace Kanalizace a ČOV 

 

MŠ Kluky č. 1= změna příjmů a výdajů  

 

 

 

 

Zápis č. 9/2013 zasedání ZO ze dne 27. 11. 2013 

Usnesení č. 20/2013 

Zastupitelé nabídky projednali a vybrali za zhotovitele akce „Rozšíření VO v nové zástavbě 

Kluky“ 

 firmu  Pavel Turek, Přítoky za cenu 71 229,30 Kč vč. DPH s tím, že se nabídka zvýší cca o 

4 000,-Kč z důvodu instalace stožáru jiného typu (KLB 6). 

Usnesení č. 21/2013 

Zastupitelé projednali návrh Dohody o provedení archeologického průzkumu při akci „Výstavba 

kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“ mezi Obcí Kluky a Archeologický ústavem Akademie věd 

ČR, Praha. S dohodou o provedení archeologického průzkumu souhlasí a zároveň pověřují 



starostu obce k podpisu této dohody. 

 

 
 

Zápis č. 10/2013 zasedání ZO ze dne 12. 12. 2013 

Usnesení č. 22/2013 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Kluky, MŠ Kluky na rok 2014 

Usnesení č. 23/2013 

Zastupitelstvo schvaluje plán práce Obce Kluky na rok 2014 

Usnesení č. 24/2013 

Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na r. 2014 

Usnesení č. 25/2013 

Zastupitelstvo schvaluje Odpisový plán na r. 2014 – rovnoměrný účetní odpis 

Usnesení č. 26/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci Středočeského kraje – Středočeský Fond     

rozvoje měst a obcí na výměnu oken a dveří MŠ Kluky v částce 184 041,- Kč, spoluúčast    

financování  obce ve výši 5 %. 

Usnesení č. 27/2013 

Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci Středočeského kraje – Středočeský Fond životního    

prostředí a zemědělství na výstavbu akce Vodovod, kanalizace a ČOV Kluky ve výši 3 500 000,- 

Kč, spoluúčast financování  obce ve výši 5 %. 

Usnesení č. 28/2013 

Zastupitelstvo obce Kluky schvaluje zařazení správního území obce Kluky do území působnosti 

MAS Lípa pro venkov na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do území působnosti MAS 

nevznikají obci žádné závazky vůči  MAS.  

Usnesení č. 29/2013 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření Obce Kluky  

  č. 7 = účelová dotace Úřad práce VPP 

  č. 8 = účelová dotace Hasiči 

  č. 9 = změna příjmů a výdajů ve vybraných kapitolách 

 

 
Mobil: 733 627 267 
E-Mail: tchalupa@mmpojistovaci.cz 

Porovnávání 

pojišťoven 
Produkty: 

Povinné ručení, Havarijní 

pojištění, Životní a Úrazové 

pojištění, Pojištění odpovědnosti, 

Pojištění nemovitosti a 

domácnosti, Pojištění zvířat 



VODOVOD, KANALIZACE A ČOV KLUKY 

INFORMACE 
1. Harmonogram prací cca 14.1 – 31.3. 2014: 

a) zemní práce na přivaděči vody z Močovic 

 položení potrubí k zapojovacímu místu v poli u Močovic 

 zhotovení vodoměrné šachty u Močovic 

 protlaky pro potrubí pod komunikacemi a říčkou Klejnarkou 

 napojení potrubí v Močovicích na řepném platu 
b) výkopové práce na vedlejších připojovacích řadech vedení vodovodu a kanalizace 

 všechny boční uličky v obci – kromě ulice pod Obecním úřadem směrem k ČOV 

Harmonogram prací se může měnit dle počasí, technických či jiných nepředvídatelných 

okolností!!! 
2. Informace k připojování vodovodu a DČJ: 
Vodovod: 
hradí obec 

- potrubní vedení od navrtávky až po vodoměr (včetně) 
- výkopové práce od hlavního řadu k hranici pozemku 

hradí vlastník pozemku 
- výkopové a jiné práce na pozemku pro potrubní vedení, popřípadě vodoměrnou šachtu (včetně 

šachty) 

Domácí čerpací stanice: 

hradí obec 
- přípojku s DČS (tzn. kompletní Domácí Čerpací Stanici, podružný řad a ovládací automatiku vč. kabe-

lů do DČS) 

hradí vlastník pozemku 
- zaústění vývodu domovní přípojky k DČS 
- přívod NN pro ovládací automatiku čerpadla včetně revize 

Veškeré odborné práce (elektro, instalatér apod.) musí vykonávat odborně způsobilá osoba!!! 
3. Další informace: 
Příspěvky na připojení: 
Rodinný dům 
vodovodní přípojka -10 000 kč 
kanalizační přípojka- 10 000 kč 
Byt v bytovém domě 
Vodovodní přípojka-5 000 kč 
Kanalizační přípojka-5 000 kč 
Příspěvky je nutno zaplatit do 30.6 2014 na účet: č.účtu 11529161/0100 
Vodovod: variabilní symbol: 11 a číslo popisné 
Kanalizace: variabilní symbol: 12 a číslo popisné 
Příklad : 
 Variabilní symbol: vodovod, číslo var.symbolu: 11, číslo popisné: 16 tzn. 1116 
 Variabilní symbol: kanalizace, číslo var.symbolu:12, číslo popisné:16 tzn.1216 
Do zprávy-popisu=napsat jméno a příjmení vlastníka nemovitosti 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Předem se omlouváme za dočasná omezení dotčené stavbou a za nečistoty spojené s výkopovými prace-
mi. Tyto problémy se budeme snažit minimalizovat. 
Kontakty v souvislosti ze stavbou: 
Obec Kluky: 327 377 426 
Čálek Jaroslav, starosta: 602 492 478 
Vrbová Naděžda: 605 260 617 
Ing. Ukropec, stavbyvedoucí: 737 284 468 
e-mail: kluky@proactive.cz 
         Jaroslav Čálek, starosta obce 

mailto:kluky@proactive.cz


OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY 
 

Svatba v Olšanech 
Dne 12.10.2013 si řekli své ANO - Filip Kutil  a  Jana Chalupová. 
Olšany zase trochu ožily a náves se zaplnila. Svatebčany jsme jako už 
tradičně potrápili, ale všechny nástrahy zdárně překonali  a tak se 
všichni pobavili a zasmáli. Snad budou mít na svůj svatební den 
krásné vzpomínky. No, a protože Filip zůstal věrný Olšaňák, tak se s 
 Janou rozhodli postavit si tady domeček. Přejeme jim nádherný život 
plný lásky, štěstí a tolerance. 
 

 
 

Drakiáda 
Podzimní čas nás opět vylákal do přírody. Děti i dospělí se vyřádili při pouštění draků. Vítr pěkně foukal, draci létali vysoko a bylo jich 
hodně. Rodiče si dopřávali svařáku a děti se zahřály u ohýnku při opékání buřtů.  
 

  
 

Rozsvícení vánočního stromku 
Stalo se již tradicí, že se na Klukách rozsvěcuje vánoční stromeček. I tento rok jsme se sešli v hojném počtu a 30.11.2013 byl 
slavnostně rozsvícen. Děkujeme za vánoční pásmo, které si připravila paní ředitelka s dětmi z MŠ. Vánoční atmosféru nám skvěle 
vytvořilo Vokální společenství CANTIO.  O cukroví se postaraly členky spolku – Ženy Kluky a spolu se svařáčkem jsme si užili krásný 
adventní večer. 

  



 

Mikulášská nadílka 
Jako každý rok, přišel i letos na Kluky Mikuláš s nadílkou. 
Anděl s čerty měli plné ruce práce, protože dětí přišlo 
opravdu hodně. Po nadílce si všichni hezky zatancovali.  
 

 
 

 
 
Třetí Vánoční koncert v kostele  
na Klukách 
 
18. prosince 2013 se v kostele na Klukách 
uskutečnil již třetí vánoční koncert.  

Zpívali a hráli žáci Střední pedagogické školy 
v Čáslavi.  
Opět byl vystaven místní betlém, který již tradičně 
patří k vánocům.  

Koncert se vydařil, jenom škoda, že nepřišlo 

více lidí. 
 

 
 

Štědrý den v Olšanech 

Na Štědrý večer zářil také v Olšanech vánoční 
stromeček.  A i když voněl svařáček a z rozhlasu 

se ozývaly koledy, samotná účast byla opravdu 
velmi skromná. No a tak se můžeme jenom těšit 
na ten příští Štědrý večer v roce 2014.  

 
 

 

 

Silvestr v Olšanech 

Silvestr v Olšanech byl tedy opravdu jak se patří.  Už 
od odpoledního se ozývaly petardy a večer už obloha 
zářila. O půlnoci byla náves plná, létaly světlice 
a rachot byl ze všech stran. Omladina i ti starší 
společně přivítali nový rok 2014 a připili jsme si na 
zdraví. Takže zase za rok na návsi !!!   

 



 

 
 

POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ AKCE 

Kluky 

Dětský karneval 
15.2.2014 
od 15:00 

MDŽ  
1.3.2014 od 

15:00 

Vítání občánků 
Bude 

upřesněno 

    

Olšany 

Výroční schůze SDH 
14.2.2014 
od 19:00 

MDŽ 
Bude 

upřesněno 

 

Nová 
Lhota 

MDŽ 
Bude 

upřesněno 

 
NAŠI NOVÍ OBČÁNCI 

22.12.2013 Lucie Vávrová Kluky 

15.01.2014 Antonín Kotrba Kluky 

 
Rodičům srdečně blahopřejeme a Lucince a Toníčkovi přejeme 
do života vše nejlepší. 
 
 
 

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ 

22.12.2013 Milan Stančo 

9.1.2014 Marie Pospíšilová 

NAŠI JUBILANTI 

V uplynulých třech měsících zástupci OÚ Kluky navštívili tyto 
oslavence 
 

Kluky 

Vařečka Bohuslav 

Svoboda Ladislav 

Zinek Josef 

Janda Bohuslav 

Tůma Josef 

   

Olšany Filip Miroslav 

 

Nová 
Lhota 

Jirkovská Marie 

Čejková Věra 

Hanušová Miroslava 

Chalupová Zdeňka 

Brejchová Marie 

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

 
 
 

PROMĚNY NAŠICH OBCÍ 

Rodinný dům v Olšanech, dříve vejminek k Šlejtrovu statku, nyní zde bydlí rodina Šlejtrova a Vojáčkova. 
 
  
OOOmlou



 

NOVINY OBCE KLUKY 
Vydává: Obecní úřad Kluky, Kluky 56, tel. 327  377 426, fax 327 377 426; e-mail novin: noviny.kluky@seznam.cz 
Redakce: Jurášová Dagmar, Kurcsová Jindřiška, Nesnídalová Jana, Polák Stanislav, Vrbová Naděžda 

 

 

Historie PF a novoročenky jako takové... 

Novoročenky u nás pravděpodobně zavedla šlechta díky její lenosti! 

Psal se rok Léta Páně 1827, když si hrabě Karel Chotek z Vojnína a Chotkova uvědomil, že ho už prostě 

nebaví vždy na konci roku navštěvovat všechny své nesčetné známé a příbuzné, osobně jim potřást rukou a 
přát vše nejlepší do dalšího nového roku. Okruh jeho přátel nebyl malý, a tak se není čemu divit. 

Jak vyřešit toto dilema? Hrabě se obával, že by mohl být ve vyšších společenských kruzích za nezdvořáka, 
což by určitě byl, nebýt jeho skvělého nápadu. Inu, tak ho napadlo, jak by tuto zapeklitou situaci mohl 

jednoduchým, leč originálním způsobem vyřešit. 

U Josefa Berglera, tehdy vůbec prvního ředitele pražské kreslířské akademie, si hrabě Chotek z Vojnína 

a Chotkova nechal vyrobit gratulační lístky, které svým příbuzným a známým rozesílal poštou. Nu, a tak 
vzniklo první české novoroční blahopřání, které je i zároveň vánočním přáním, jenž je naše nynější 

novoročenka. 

Na přelomu 19. a 20. století český grafik a malíř Viktor Stretti vepsal na novoroční blahopřání dvě 

francouzská slova: "pour féliciter" – v překladu znamenají "blahopřání k (k blahopřání, místo blahopřání)", 
u nás již tradičně známá zkratka těchto slov. Nu, a PF byla na světě, zvolejme: HURÁ. Zajímavá je i ta 

skutečnost, že tato dvě písmenka jsou pouze naší specialitou, na novoročenkách z jiných zemí se tato 
zkratka neobjevuje. Používá se zkratka PF ale i tvary zkratky p.f., P.F. 

 

 

 

„Zas rok se s rokem sešel,zas se láme čas, 

co často měnil směr, trochu pohladil a víc bolel nás. 
Zas další rok k létům se přidá, zas je jich o rok víc, 

špatné s dobrým se střídá, někdy nezbude ti nic. 
Zas stojíš na začátku, a uprostřed života, 

ať provází tě méně smutku, ať víc vítězí láska a dobrota...“ 

 

 
Z technických důvodů došlo k opožděnému vydání tohoto čísla. Všem našim čtenářům se 

omlouváme a děkujeme za pochopení. 


