
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Číslo 3        Ročník 1       1. Října 2012       Vychází čtvrtletně 

      

NĚKOLIK DAT Z HISTORIE OLŠAN
Dějiny Olšan sahají daleko do středověku. O datu jejich vzniku a způsobu, 
jakým vznikly, není záznamu. Nikdy nebyly tvrzí zatím co Sedláček ve svých 

„Hradech“ jmenuje okolní vesnice jako tvrze a to Novou Lhotu, Bykanec, 
Křesetice, Perštejnec a Kluky. V „Topografii království českého“uvádí Schaller, 

ţe r. 1373 v době panování Karla IV patřily Olšany, psané Wolšany, Čeňku 
Krušinovi z Lichtenburgu v tomto díle mluví Schaller o Olšanech jako vsi 
s osamoceným domkem nad vinicí u Kluk – tato poznámka pochází z roku 

1787. 
Ve svém „Katastru království českého“ z r. 1802 spojuje Olšany s Novou 

Lhotou jako jeden hospodářský celek. 
   Sedláček v historii tvrze Kluky se zmiňuje, ţe Jan Pivec z Kluk měl „sedm 
kop“platu na vsi Olšanech na konci 14. století a o tento plat se ucházel r. 

1387 jeho syn Václav Pivec z Kluk, z toho by vyplývalo určité spojení Olšan 
s Kluky. 

   Z dalšího je nejvýš pravděpodobné, ţe Olšany v dané době spolu s Novou 
Lhotou patřily k tvrzi Úmonínu, o niţ je v Sedláčkových Hradech uvedeno, ţe 

r. 1289 jejím nejstarším majitelem byl Jan z Úmonína. 
   Ve spojení s dvorem Nová Lhota se dostávají Olšany do majetku majitelů 
tvrze Úmonína, je jiţ drţitelem na sklonku 14. století byl Kryštof Pisk Horník 

a tak jejich osudy jsou spojeny s historií této tvrze. 
   V roce 1411 seděl na tvrzi Úmonína Zbyslav ze Lhoty, po něm v roce 1418 

Beneš z Řepičic a Paběnic vlastnil dvůr Lhota, jak sám v zápise zaznamenal. 
   Později ze zápisu vysvítá, ţe v r. 1457 Jindřich z Košína prodal „Lhotu dvůr 
popluţný s dvory kmecími a vesnice“ strýci Janovi z Košína a tak Olšany jako 

součást dvoru Lhota přecházejí na jednotlivé majitele. 
V šestnáctém století jako majitelka tvrze Úmonína se uvádí  Magdaléna, 

dcera Jiřího Haši z Újezda, provdána za Jana staršího Salavu z Lípy, která 
v roce 1562 postoupila „Úmonín, tvrz, dvůr popluţný a vsi celé,Olšany vsi 
celé a Lhotu, vsi pusté s příslušenstvím, Janovi mladšímu Salavovi  z Lípy na 

Lhoticích. Po jeho smrti utvořili čtyři synové, čtyři statky, které se zadluţily a 
skoupil je Mikuláš Salava z Lípy na Lhotě, jeden ze synů. Tento pak po smrti 

bratra Jindřicha roku 1624 odkázal dceři Kateřině Anně „Novou Lhotu“ a vsi 
Lhotku, Olšany a prodací sv. Jana ve Lhotce. 
   Z historie kláštera Cisterciáků v Sedlci máme záznamy, ţe dvůr Novou 

Lhotu koupil roku 1680 opat Snopek pro klášter, v jehoţ drţení zůstala Nová 
Lhota s Olšanami aţ do zrušení řádu Josefem II tj. do roku 1783. Tehdy 

majetek kláštera přešel do správy církevního fondu aţ do r. 1819, kdy bylo 
panství N. Lhota, které se prostíralo v obou obcích N. Lhotě i Olšanech 

koupeno v draţbě kníţetem Bedřichem Karlem ze Schwarzenberka. Týţ rod 
je drţel aţ do r. 1918, do vzniku Československé Republiky, kdy pozemkovou 
reformou bylo rozparcelováno. Za Schwarzenberků byl dvůr pronajímán. 

Tak v hrubých rysech historie změn drţitelů a sv. panské půdy v Olšanech 
v dobách feudální hospodářské soustavy. V této soustavě pozvolna nastávají 

změny v drţení půdy. Postupem času se feudální majetek- zvaný dominikále 
z různých důvodů drobí a část jeho přechází v drţení drobných poddaných 
chalupníků a sedláků a vytvoří se tzv. rustikále, které platí poplatky z půdy a 

koná roboty, zatím co dominikále je prosto daně. Jeho drţitelem můţe být 
pouze svobodný Čech tj. člen stavů. 

   Tak jako v 16. Století byl skupován rustikál pro dominikále, tak koncem 18. 
století je rozšiřován zase rustikál, to je tedy půda osazená poddanými 
sedláky, kteří platili berně. Po různých marných pokusech zdanit i panskou 

půdu, doposud nesepisovanou byl zaloţen      v r. 1756-7 katastr dominikální 
půda všechna zdaněna, ale pán platil 29% zatím co sedlák 42%. Teprve  

rokem 1848 –zrušení roboty –přestal rozdíl mezi půdou panskou a selskou. 
Takové změny probíhají i v Olšanech. 

Ţivel selský se rozšiřuje pozvolna a trvale, takţe podle Somnera vykazoval v 
r. 1843 výměru polí 326 jiter proti 282 jitrům dominikálu v obou obcích 
Olšanech i Lhotě. 

    

Lukami, pastvinami, zahradami a vinicemi se zvyšuje v té době výměra 
panství na 481 jitro, proti rolnické výměře 349 jiter. 

Podle Schallerovy práce z r. 1787 nebyla půda v Olšanech v době koupě 
panství opatem Snopkem r. 1680 počítána mezi nejlepší. Téţ poznamenává, 

ţe v r. 1787 zde byla vinice coţ potvrzuje také Somner tvrzením, ţe 
v Olšanech bylo pěstováno ovocnářství a kultura vinná. 
   V roce 1787 měly Olšany 20 popisných čísel a vzrostly v roce 1843 na 30 

čísel se 166 obyvateli, mezi nimiţ, jak poznamenává Somner byla jedna 
rodina protestantská. V té době zde byl jiţ hostinec. 

A tak při pohledu na historický vývoj malé obce Olšan se nám rýsuje 
přeměna a přechod jedné hospodářské soustavy v druhou pozvolným 
vzájemným se prolínáním. 

   Obraz Olšan podle Josefínského katastru z roku 1785 
Tento doklad z historie Olšan má pořadové číslo 2039 s názvem: „Kniha 

přiznání společenských gruntů a jejich vejnosků“. Jiţ v té době se vyskytují 
názvy různých oblastí obce, které jsou ještě dnes pouţívány. Obec tehdy 

byla rozdělena na 14 oblastí s následujícími názvy: 1. Místní plac, 2. Za 
humny, 3. U kříţe, 4. V Cukmandlích, 5. U občin, 6. Ke Křeseticům, 7. Za 
vinicí, 8. Vinice, 9. U hlubokého úvozu, 10. Za Bačkorovi, 11. Za Olšany ke 

Lhotě, 12. Pod vinicí na Kamenci, 13. Kamenec, 14. Za kovárnou. Podle 
těchto oblastí a v nich jsou seřazena v nahoře uvedeném dokladu 194 

katastrální čísla. 
   V bliţším označení jednotlivých katastrálních čísel se vyskytují názvy: 
Strhance, Na čihadle, Vlčí jámy, V zadní leči, Ve stohách, Pod a nad strhanci, 

Za oborou, Za baţantnicí, U staré cihelny. 
   Místní plac je vlastně výčet popisných čísel. Začíná samozřejmě č.1.  která 

byla hospodou ve vlastnictví Jana Rady. Číslo 2. byla chalupa podruha 
V.Dintory. Číslo 3. byla chalupa s domácí zahradou patřící Václavu Ţivnému. 
V čísle 4. byl selský statek s dvěma zahradami Josefa Bačkory. Číslo 5. 

patřilo jako chalupa se zahradou Josefu Doleţalovi. Majitelem č. 6 byl podruh 
V. Sekota. V čísle 7. byl selský statek Matěje Němce. Také selské polostatky 

zde byly a to v čísle 8. Fr. Bačkory. V čísle 9. M. Fialy. V čísle 11. Jana Lumpa 
a v čísle 12. Josefa Lumpa. V čísle 10. byla obecní chaloupka. Číslo 13. byla 
chalupa V. Hájka. Číslo 16. chaloupka Jana Lumpa mladšího. Číslo 17. 

chalupa Jiřího Poklopa. Číslo 18. chaloupka Josefa Bačkory. Číslo 19. 
chaloupka Fr. Ţivného. Číslo 20. chalupa Jiřího Lumpa a poslední číslo 

popisné 21. Byla chalupa Fr.Freitnigera. Pod číslem 15. byla zanesena panská 
chalupa na vinici a číslo 14. měl mlýn, k němuţ patřilo klucké panské pole 

v zadní leči vedené pod katastrálním číslem 118. 
   Výměra polí činila 445 jiter 602 sáhy s výnosem 1998 měřice pšenice, 
4045 měřic ţita, 2753 měřic ječmene a 1970 měřic ovsa. Louky měly výměru 

29 jiter 1240 sáhů a jejich výnos byl 246 centýřů sena a 102 centýřů otavy. 
V osmé oblasti byla panská vinice o výměře 1 jitro 865 sáhů s výnosem 6 

věder vína. Katastrální číslo 190 bylo panskou chmelnici patřící Lhoteckému 
dvoru, který v katastru Olšanském vlastnil ve 30 katastrálních číslech 211 
jiter půdy. Chrástečtí měly ve zdejším katastru Olšanském 25 katastrálních 

čísel o výměře 34 jiter. Perštejnici patřilo 1 katastrální číslo o rozloze 2 jitra. 
Statek Křesetický a tamní záduší drţelo 2 katastrální čísla. Také 1 katastrální 

číslo patřilo Josefu Kruliši z Neškaredic. 
Ve zdejším katastru na čísle 191 byla panská chaloupka č. 22 z Nové Lhoty a 
v čísle katastrálním 193 stála panská kovárna pod č. 21 z Nové Lhoty. 

   V době vystavení této „Knihy přiznání společenských gruntů atd.“byla 
k Olšanům přivtělena Nová Lhota, z daleko menší výměrou polí 178 jiter a 

177 jiter luk. 
   Jak ze zaneseného „vejnosku“ vyplývá ve vrchnostenském dvoře 

Lhoteckém se pšenice nepěstovala, za to hodně sena. 
Obě obce byly vedeny jako vlastnictví sedlického panství. 
   Toto zapsal do obecní kroniky 20.října 1953 řid. učitel Matoušek bytem ve 

Stodůlkách u Prahy. 



SRAZ RODÁKŮ OBCE OLŠANY 
 
Nedaleko Čáslavi leţí malé Olšany . . .  
Ano,  Olšany jsou malá vesnička,  avšak v sobotu 8.9.2012 se změnila na velkou obec. Konal se zde sraz rodáků, bývalých i nynějších 
obyvatel. Účastníků bylo opravdu mnoho, kolem 170 dospělých a pěkná řádka  dětí. 
Teď jiţ k samotnému programu. Zahájení 
srazu provedl starosta pan Jaroslav Čálek, 
poté byl poloţen věnec k pomníku padlých. 
Následovalo zasazení obecního stromu, 
kterým se nakonec stal javor mleč. Tento 
strom bude dlouho připomínat  slavnostní 
akci. 
Dalším bodem programu bylo předvedení 
starého hasičského útoku, tak jak  jej  
znali hasiči v 2. polovině 20. století. Tento 
útok je opravdu úplně něco jiného, neţ jak 
známe hasičské závody dnes. Tehdy se 
především přísně dbalo na pořadový krok a 
hlášení . Pro srovnání byl proveden útok 
také mladých hasičů dle nových pravidel.  
 Počasí nám přálo a tak se lidé krásnou 
procházkou odebrali k budově hasičské 
zbrojnice, kde jiţ bylo připraveno posezení  
a  pohoštěn ía kde mohli účastníci 
zhlédnout zemědělskou i hasičskou 
techniku. Četli se zde také zajímavosti 
z obecní a hasičské kroniky, toho se ujala 
paní Marta Šlejtrová  a pan Luboš Nesnídal 
. Za budovou se opékalo   prasátko a klobásy, děti skákaly na zapůjčeném skákacím hradu a naši rodáci vzpomínali na to, jaké to bývalo 
dříve. Slovo si vzal pan Šlejtr, paní Bártová a pan Stehlík. Bylo to opravdu krásné bezprostřední vystoupení a připomínka jejich mládí a 
vzpomínek na Olšany. Tady se musíme chvíli pozastavit a podělit se s vámi o záţitky. Bylo moc krásné vidět , ale i slyšet , jak se ti dříve 
narození , kteří se neviděli, tedy někteří , od svého mládí, vítali a poznávali. Také rušno bylo v místnosti vystavených fotografií, 
zapůjčených od mnoha rodáků a místních obyvatel. Můţeme tedy říct, ţe zábava probíhala aţ do pozdních večerních hodin, a kdyţ 
začala hrát ţivá hudba, bylo veselo. Tančili nejen dospělí, ale i  dětičky.  

Dle ohlasu je zřejmé, ţe akce se podařila a 
Olšany se zase po dlouhé době daly dohromady, 
a byl  z toho báječný , veselý a slunečný den. 
Hezké na tom všem je to,  jak si mladí dokáţí 
váţit odkazu starších a ti dříve narození 
respektují a podporují současné mládí. 
Díky nápadu a úsilí s jakým se do přípravy pustil 
pan Jaroslav Stehlík, hasiči a vlastně celá 
vesnice, zrodila se akce, která doufám, nebude 
ojedinělá a bude mít v budoucnu pokračování.  
Velké poděkování patří všem,  kteří se podíleli 
ať uţ na přípravách,  organizaci, úklidu, 
zabezpečení všeho potřebného od stanů , 
papírování , nákupu a zajištění pohoštění, 
obsluhy ve výčepu, ale také všem ţenám, 
nejenom místním, ale i těm, které přijely a 
jejichţ zásluhou byly stoly plné samých dobrot. 
V neposlední  řadě poděkování patří obecnímu 
zastupitelstvu za finanční pomoc při této akci.  
Na závěr bych chtěla pouze říci: „Doufejme, ţe 
tato akce nebyla poslední a ţe se můţeme 
všichni těšit na další takto vydařená setkání “. 

 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,,Smích a úsměv jsou dveře a brány jimiţ se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.'' 
                                    ( Ch. Morgenstern )            
               



USNESENÍ 
 
Zápis č. 6/2012 zasedání ZO ze dne 17. 7. 2012 

   Usnesení č. 14/2012 

a) Zastupitelstvo na základě závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kluky za    

    rok 2011 schválili závěrečný účet za rok 2011 a vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením   

    obce Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2011 bez výhrad.  

b) Přijalo opatření k odstranění zjištěných chyb dle přílohy B zprávy o výsledku hospodaření    

    obce Kluky v nejbližším možném termínu 

    Opatření k bodu č.: 

    1) Bereme na vědomí, že se účet 406  nebude v následném období již používat 

    2) Po dohodě s auditorem došlo k ponížení účtu 431 – výsledek ve schvalovacím        

         řízení, o částku ve výši 154.000,00 Kč a následnému přeúčtování na účet 324 –   

         přijatá krátkodobá záloha tak, aby nebyl zkreslen hospodářský výsledek za rok 2011 

    3) Došlo k přeúčtování hospodářských výsledků roku 2010 a 2011 

    4) Do přílohy účetní závěrky byly již v roce 2012 doplněny komentáře 

c) Schvaluje roční účetní závěrku za r. 2011: 

          •  zisk ve výši 1.478.045,64 Kč se převede na /účet 432/ nerozdělený zisk z minulých let  

          • na účet nerozděleného zisku /účet 432/ bude převeden hospodářský výsledek r. 2010  

             ve výši 1.312.610,04 Kč 

 

Usnesení č. 15/2012 

Zastupitelstvo žádost p. Jakuba V., trvale bytem Brno  projednalo a nesouhlasí s osazením jímky na pozemku parc. č. 8 

/1 v k.ú.  Pucheř, který je ve vlastnictví Obce Kluky. Doporučuje p. Výbornému, aby uplatnil jiná řešení umístění jímky 

na jeho vlastním pozemku 

 

Zápis č. 7/2012 zasedání ZO ze dne 21. 8. 2012 

Usnesení č. 16/2012 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Záměr Obce Kluky č.2/2012  prodat pozemek parc. č.367/11 o výměře 128 m2, 

parc.č. 367/12 o výměře 61 m2, parc.č. 367/13 o výměře 68 m2  (ostatní plocha) v k.ú. Nová Lhota za cenu 30,- Kč/m2. 

Veškeré poplatky spojené s prodejem a   převodem nemovitosti hradí kupující. 

Usnesení č. 17/2012 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Aleše Š., bytem Horka I., na prodej pozemku  parc. č. 105/17 o 

výměře 820 m2, cena 164 000,- Kč  

Usnesení č. 18/2012 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek smlouvy č. 1 ke  smlouvě o dílo uzavřené dne  10.9.2011, tj.  cenu 

sjednaných projektových prací akce  Projekt  Vodrantská I. ve výši 84.000,-  Kč bez DPH a Vodrantské II. ve výši 

75.000,- Kč bez DPH. Ostatní nabídku na vypracování výkazů výměr a rozpočet akce Vodrantské I. a II. neschválilo 

 

Zápis č. 8/2012 zasedání ZO ze dne 18. 9. 2012 

Usnesení č. 19/2012 

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 367/8 (ostatní plocha)  o výměře  43 m2 v obci   

a k.ú. Nová Lhota, cena 30,- Kč/m2, tj. 1.290,00 Kč, dle Záměru Obce Kluky č. 1.,  žadatelům      Josefu Č., bytem 

Praha  a Pavlu Č., bytem Čáslav. 

Veškeré poplatky spojené s prodejem a převodem nemovitosti hradí kupující. 

Usnesení č. 20/2012 

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků parc. č.367/11 o výměře 128 m2, parc.č. 367/12 o výměře 61 m2, parc.č. 

367/13 o výměře 68 m2  (vše ostatní plocha) v k.ú. Nová Lhota za cenu  30,- Kč/m2 (celkem 257 m2, cena 7.710,00 Kč), 

dle Záměru Obce Kluky č. 2.,  žadatelům  Dimitru a Jiřině Š. , bytem Čáslav. 

Veškeré poplatky spojené s prodejem a převodem nemovitosti hradí kupující. 

 

 
 



PROMĚNY NAŠICH OBCÍ 
 
 

Dům na kraji Olšan byl postaven roku 1913, původně vedle domu stála i kovárna. Nyní zde bydlí příbuzní 

původních majitelů, rodina Nesnídalova.  

 

 
 
 

HASIČSKÁ SOUTĚŢ V MOČOVICÍCH 
 
Dne 21.7.2012 se v Močovicích konal jiţ 10.ročník „Močovské  proudnice“. Také druţstvo SDH Olšany se 
zúčastnilo. Protoţe druţstvo „Dříve narozených“ opět nebylo kompletní, tak zaskočili mladší. Takţe opět 

soutěţil mix. Byly nějaké problémy,i technické ale kluci se nedali. Z devíti soutěţících muţstev skončili na 
sedmém místě. Tak kluci načerpejte hodně sil  a příští rok zase hurá do soutěţení!!! 



NAŠI  JUBILANTI 
 

 

V uplynulých třech měsících jsme nezapomněli ani na 

občany, kteří oslavili svá ţivotní jubilea. Zástupci 
Obecního úřadu Kluky navštívili tyto oslavence: 
 

Kluky:                                       Olšany: 

Vlachová Anna Němcová Berta 

Ţurek Jan  

Vébrová Anna Nesnídalová Marie 

Navrátilová Emilie  
 

Všem ještě jednou přejeme hodně štěstí, pohody a 
hlavně pevné zdraví. 

 
 
  
 
 

Oznámení o úmrtí 
 

 
Dne 7.8.2012 zemřel ve věku 56 let pan Ladislav Němec z Olšan 

 

SOUTĚŢ 
 

 

Výsledky soutěţe ,,Rozkvetlá zahrada, terasa, 
balkon nebo okno." 
Protoţe soutěţe se zúčastnily pouze dvě soutěţící z 

Kluků, rozhodli jsme se, ţe výhru 500 Kč na nákup 

rostlin do své zahrádky získají obě. Jejich krásné 
květy můţete vidět na fotografiích níţe.  

 
 

Kurcsová Jindřiška 
 
 

Vavřinová Jana 
 
 
 

Vavřinová Jana 
 

 

INZERCE 
 
 

Chcete si zlepšit fyzickou kondici, vybít energii nebo shodit 
přebytečná kila?! 
Cvičíme kaţdou středu od 17:30 v Sokolovně Močovice. 
  
Těší se na Vás Veronika Kurcsová 
  
Vstup: 
Dospělý               40 Kč 
Děti do 15ti let     20 Kč 
Děti do 10ti let     zdarma 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

  Kluky 108 
 
 
 
 
 
 
 

PRO OBYVATELE NAŠICH OBCÍ ZVEŘEJNÍME 

INZERÁTY ZDARMA DLE VAŠEHO NÁVRHU. 
Tel.: 605 260 617, pí VRBOVÁ. 

 



ZÁJEZD NA VÝSTAVU ZAHRADA ČECH DO LITOMĚŘICE 
 

Dne 15. září 2012 Místní organizace zahrádkářů spolu s OÚ Kluky uspořádaly zájezd do Litoměřic na výstavu 
,,Zahrada Čech". Počasí nám přálo, na výstavištích bylo co prohlíţet i kupovat. Jen nás mrzí malý zájem 

občanů o tuto akci. A proto budeme zvaţovat, zda příští rok zájezd zopakujeme. 

 
 
 
 

POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 
 

Kluky 

 

28.10.2012 Bohosluţba v kostele sv. Jana Křtitele na Klukách od 1600 hod. 
 

 

Drakiáda  

Soutěţíme o nejhezčího a nejlépe létajícího draka. 
 

 

Mikulášská nadílka 

Pořádá místní organizace zahrádkářů spolu s OÚ Kluky 
 

 

Rozsvícení vánočního stromku 
 

 

2. Vánoční koncert v kostele na Klukách 
 

Olšany 
 

Rozsvícení vánočního stromku 
 

 

   ! Datum a hodina plánovaných akcí budou upřesněny ! 
 

Oznamujeme rodičům a dětem, ţe dětské hřiště u Obecního Úřadu je v 
odpoledních hodinách přístupné pro veřejnost. 

 
OZNAMUJEME OBČANŮM, ŢE DNE 12. A 13. ŘÍJNA 2012 PROBĚHNOU VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA KRAJŮ.  
Volební okrsky jsou:  
KLUKY+ PUCHEŘ v zasedací místnosti OÚ 
OLŠANY v budově hasičského sboru 
NOVÁ LHOTA v domku OÚ 

 
 

VYZÝVÁME OBČANY, KTEŘÍ NEMAJÍ ZAPLACENÉ POPLATKY ZA POPELNICE A 
PSY, ABY TAK NEPRODLENĚ UČINILI. 

 
 

 
ODPADY - ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE 

 
 
AVE CZ s.r.o.,  skládka Čáslav oznamuje, ţe 
od měsíce října 2012 se bude komunální 
odpad (popelnice) sváţet pravidelně vţdy v 
pátek. 
 
PRO OBCE KLUKY, PUCHEŘ, OLŠANY A NOVÁ 
LHOTA 

 

 
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU 

PŘISTAVENY DNE 19.10.2012 
 

Do kontejneru nepatří: nebezpečný odpad (pneu, televize, lednice, počítače, 
baterie apod.), větve, tráva, polystyren.  
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE DNE 23.10.2012 
 
(televize, lednice, počítače, baterie, plechovky od barev, lepidel a rozpouštědel, 
pneumatiky atd.) 

 



ROZPIS zápasů III.třídy - PODZIM 2012 
 
 
 
 

Kolo Datum, čas Kdo Výsledek 

1. 
So 25.8    2012 
17:00 

Kaňk - Kluky 7  :  1    ( Vavřina ) 

2. 
Ne 2.9.     2012 

17:00 
Kluky - Chotusice 2  :  3  ( Mojţíš, Píška )   

3. 
Ne 9.9.     2012 
17:00 

Viktoria Sedlec B - Kluky 5  :  0     

4. 
Ne 16.9.   2012 

16:30 
Suchdol B - Kluky 1  :  4    

( Brotánek 2x,       

Siváček, Osztatní ) 

5. 
Ne 23.9.   2012 
16:30 

Kluky - Hlízov 6  :  1    
   ( Šrámek 3x, Brotánek, 
Smetana, Osztatní ) 

6. 
So 29.9.   2012 

16:30 
Rataje n/S. - Kluky 2  :  2 ( Píška, Šrámek ) 

7. 
Ne 7.10.   2012 

16:00 
Kluky - Tupadly B   

8. 
So 13.10. 2012 
16:00 

Sázava B - Kluky   

9. 
Ne 21.10. 2012 

15:30 
Kluky - Horní Bučice   

10. 
Ne 28.10. 2012 
14:30 

Paběnice B - Kluky   

11. 
Ne 4.11.   2012 

14:00 
Kluky - Potěhy   

12. 
Ne 11.11. 2012 

14:00 
Bratčice - Kluky   

13. 
Ne 18.11. 2012 

13:30 
Kluky - Bílé Podolí B   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přejeme krásný podzim plný barev a překvapení. 
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