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Kostel svatého Jana Křtitele na Klukách 
 
 Kostel svatého Jana Křtitele je původně kostelem gotickým z doby po polovině 14. století. Jakožto farní kostel byl připomínán 
již roku 1352. Z této doby je také presbytář a patrně i obvodové zdivo lodi. Horní patro presbytáře a lodi bylo postaveno snad po požáru 
v 18. století. Poslední oprava proběhla v roce 1907.  Kostel je jednolodní zakončený trojbokým presbytářem s opěráky a sakristií po jižní 
straně. Po severní straně lodi jsou přístavky. Portály jsou pseudogotické, jižní portál gotický, hrot se skoseným ostěním, přetesaný. Z 
gotické klenby presbytáře se zachovaly pouze výběhy klínových vyžlabených žeber a dvě konzoly při triumfálním oblouku. V jižní stěně 
presbytáře hrotový portálek se zkoseným ostěním do sakristie, sklenuté valeně. Triumfální oblouk je hrotový, neprofilovaný. V lodi strop 
se štukovaným zrcadlem. Zařízení rokokové z druhé poloviny 18. století: hlavní oltář portálový, s novým obrazem, kamenná gotická 
menza, dva boční oltáře sv. Antonína Pad. a sv. Anny s původními nevýznamnými obrazy. Kazatelna a krucifix z 18. století. Varhany 
vyrobeny roku 1886 varhanářem Václavem Tučkem. 
 
 Zvonice v severozápadním rohu bývalého hřbitova byla vystavěna v polovině 18. století a obnovena roku 1907 – 1908. Další 
oprava v roce 1992. Je to barokní jednoduchá hranolová stavba s barokní fasádou a mansardovou střechou. 
Márnice u kostela pochází z poloviny 18. století. 
Náhrobníky původně 13 kusů vsazených ve hřbitovní zdi jsou z 15. - 17. století. 
Sochy sv. Jana Nepomuckého a Floriana před kostelem pochází z druhé poloviny 18. století. 
Zvoničku v parčíku před kostelem věnoval obci pan Bohumil Rathouz. 
 
 Do roku 2012 patřil kostel sv. Jana Křtitele římskokatolické církvi. Přesto, že církev tuto památku vlastnila, veškeré opravy 
financoval obecní úřad Kluky. Z důvodu nezájmu římskokatolické církve o tuto památku obec kostel odkoupí za 1 Kč. Od roku 2013 bude 
tedy kostel majetkem obce. Vzhledem k tomu, že kostel je jedinečnou historickou památkou a hlavní dominantou naší obce,bylo by 
dobré zachovat ji  pro další generace. 
V současné době se v kostele každoročně konají dvě mše svaté a vánoční koncert. Do budoucna se počítá i s pořádáním dalších 
kulturních akcí. 
 
 
 

 
 
 

 



USNESENÍ 
 

 
Zápis č. 9/2012 zasedání ZO ze dne 30. 10. 2012 
  

Usnesení č. 21/2012 
Zastupitelstvo schvaluje Záměr Obce Kluky č.3/2012  prodat pozemek parc. č. 19/5 (ostatní       
 plocha) o výměře 46 m2 v obci a k.ú. Nová Lhota (dle geometrického plánu č. 87-115/2011),    cena 30,- Kč/m2. 
Veškeré poplatky spojené s prodejem a převodem nemovitosti hradí kupující. 
 

Usnesení č. 22/2012 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření MŠ Kluky č. 2- přímé náklady na vzdělávání 
 

Usnesení č. 23/2012 
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu mezi Římskokatolickou farností Bykáň a Obcí Kluky na   
 nemovitosti zapsané na LV č. 127 pro katastrální území Kluky a smlouvu o zřízení věcných břemen. Nemovitosti:  
- budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti (kostel sv. Jana Křtitele) na parc. st. 2,  
- parc. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 
- budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti (márnice) na parc. st. 3,  
- parc. st. 3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2 
- budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti (zvonice) na parc. st. 4,  
- parc. st. 4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 
- pozemek parc. č. 16, ostatní plocha (hřbitov) o výměře 867 m2 
- pozemek parc.č. 194, ostatní plocha o výměře 212 m2 

 

Usnesení č. 24/2012 
Zastupitelstvo projednalo žádost Městské nemocnice Čáslav o finanční dar na rok 2013  
a schválilo příspěvek ve výši 10.000,- Kč 
 

Zápis č. 10/2012 zasedání ZO ze dne 12. 11. 2012 
 

Usnesení č. 25/2012 
    Zastupitelstvo schvaluje Záměr Obce Kluky č.4/2012  prodat pozemek parc. č. 19/3 (zahrada)  
   o výměře 70 m2 v obci a k.ú. Nová Lhota ,  cena 30,- Kč/m2.     
   Veškeré poplatky spojené s prodejem a převodem nemovitosti hradí kupující. 
 

Usnesení č. 26/2012 
Zastupitelstvo projednalo nabídky a schválilo uzavření mandátní smlouvy s firmou Tender pro s.r.o., Ostrov 1, 285 22 
Zruč nad  Sázavou v ceně 59 000,- Kč bez DPH  na nové zadávací řízení na zhotovitele akce Vodovod, kanalizace a ČOV 
Kluky v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách. K uzavření smlouvy pověřen starosta obce Jaroslav Čálek 
 

Usnesení č. 27/2012 
Zastupitelstvo projednalo zrušení Smlouvy o dílo mezi Obcí Kluky a Stavitelstvím Řehoř s.r.o.,    Černošice, na zhotovitele 
akce Vodovod, kanalizace a ČOV Kluky.  
Ke zrušení smlouvy pověřen starosta obce Jaroslav Čálek 
 

Usnesení č. 28/2012 
Zastupitelstvo po projednání souhlasilo zadat přípravu nové – upravené zadávací   
dokumentace k výběrovému řízení v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách firmě PROVAK Kutná Hora,  
která připravovala podklady pro minulé zadávací řízení 
K jednání pověřen starosta obce Jaroslav Čálek 
 

Zápis č. 11/2012 zasedání ZO ze dne 27. 11. 2012 
 

Usnesení č. 29/2012 
Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 19/5 (ostatní plocha)  o výměře  46 m2 v obci   
a k.ú. Nová Lhota, cena 30,- Kč/m2, tj. 1.380,00 Kč, dle Záměru Obce Kluky č. 3.,  žadatel      
Jaroslav Č., Nová Lhota. 
Veškeré poplatky spojené s prodejem a převodem nemovitosti hradí kupující. 
 

Usnesení č. 30/2012 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Změnu č. 2 územního plánu Obce Kluky, vydanou formou    opatření  obecné  
povahy (příloha č.1) a zároveň vydává veřejnou vyhlášku č. 1/2012 –    
oznámení o vydání  změny č. 2 územního plánu Obce Kluky 
 

Usnesení č.31/2012 
Zastupitelé projednali a schválili OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Sazba poplatku činí 550,- Kč za rok.  
 

Usnesení č. 32/2012 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Plán práce na 2013 



 
 

Zápis č. 12/2012 zasedání ZO ze dne 17. 12. 2012 
 

Usnesení č. 33/2012 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Obce Kluky, MŠ Kluky na rok 2013 
 

Usnesení č. 34/2012 
Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku parc. č. 19/3 (zahrada) o výměře 70 m2 v obci  a k.ú. Nová Lhota, cena 30,- 
Kč/m2, tj. 2.100,00 Kč, dle Záměru Obce Kluky č. 4.,  žadatel    Zdeňka Š. Kutná Hora. Veškeré poplatky spojené 
s prodejem a převodem nemovitosti hradí kupující 
  

Usnesení č. 35/2012 
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření MŠ a Obce Kluky 
 

Usnesení č. 36/2012 
Zastupitelstvo schvaluje Odpisový plán na r. 2013 – rovnoměrný účetní odpis 
 

Usnesení č. 37/2012 
Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na r. 2013  
 

Usnesení č. 38/2012 
Zastupitelstvo schvaluje: 
I. a)    zadávací podmínky veřejné zakázky „Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“ 

I. b)    způsob hodnocení ve veřejné zakázce „Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“ 

II.a)   jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ve shora uvedené veřejné  zakázce   

II.b)   jmenný seznam členů hodnotící komise ve shora uvedené veřejné zakázce 

II.c)   v souladu s ust. § 59 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách to, že hodnotící komise posoudí  kvalifikaci   

        dodavatelů 

III.)  Pověřuje Jaroslava Čálka, starostu obce: 

        a) zahájením otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“ 

        b) jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ve shora uvedené veřejné zakázce  

        c)  jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise ve shora uvedené veřejné zakázce. 

 

Usnesení č. 39/2012 
Zastupitelstvo schvaluje sídlo Honebního společenství Kluky na adrese Kluky čp. 56 

 

Usnesení č. 40/2012 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci v r. 2013 na výstavbu dětského hřiště Kluky v nové   
 zástavbě  a  doplnění hřišť herními prvky v obci OL a NL z dotačního titulu Ministerstva pro    
 místní rozvoj 
 

Usnesení č. 41/2012 
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na opravu Hasičárny Olšany čp. 39, z programu MAS    
Lípa pro  venkov o.s., Zbraslavice 
 

Usnesení č. 42/2012 
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce a zastupitele Petra Krtila k nákupu osobního automobilu    
pro potřeby obce (typu Citroen Berlingo apod.). Cena max. 110.000,00 Kč 
 
 

Žádosti o dotace v roce 2013 
 
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele vodovodu, kanalizace a čističky v obci Kluky. V případě vypsání 

příslušného dotačního titulu bude již vše připraveno a obec požádá na tuto akci o dotaci. 
Dále obec připravuje žádost o dotaci na dětské hřiště. V případě jejího získání bude hřiště realizováno na Klukách v nové 
zástavbě. Z tohoto titulu pak dojde i k doplnění herních prvků na hřišti v Olšanech a Nové Lhotě. 
Z dotačního titulu by obec také ráda opravila střechu a výměnu oken na hasičské zbrojnici v Olšanech. 
 
 
 



KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Oficiální název: Kluky 

Přidružené části: Pucheř, Olšany, Nová Lhota 

Adresa: Kluky 56, 285 45 Kluky 

Telefon: 327 377 426 

Fax: 327 377 426 

E-mail: kluky@proactive.cz 

IČO: 00236152 

DIČ: CZ00236152 

Číslo účtu: 11529161/0100 

Datová schránka – ID schránky: sgjakfh 
 
 

ÚŘEDNÍ HODINY 
Pondělí 8:00 – 12:00 
Úterý 8:00 – 12:00, 16:00 – 17:30 
Středa 8:00 – 12:00 
Čtvrtek 8:00 – 12:00 
Pátek 8:00-12:00 

 

POPLATKY V ROCE 2013 
 

Nezapomeňte, že do 31.5.2013 musí být zaplaceny poplatky za 
popelnice a psí miláčky. 
 

Popelnice 
osoba s trvalým pobytem 550,- Kč 

rekreační objekt 550,- Kč 

Psi 
jeden pes 60,- Kč 

druhý a každý další pes 90,- Kč 

 

Zaplatit můžete hotově na Obecním úřadě na Klukách, nebo 
převodem na účet dle následující tabulky. 
 

Obec Číslo účtu V. 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 

SMS InfoKanál 
obecní rozhlas „do kapsy“ 

 
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve 
stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou 
zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a 
registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli 
zrušit. 
 
Pro přihlášení k odběru informací z Obecního úřadu (přerušení 
dodávek elektrické energie, čištění silnic, atd. a v neposlední 
řadě ke krizové komunikaci v případě ekologických havárií a 
živelných pohrom), pošlete registrační SMS v níže uvedeném 
tvaru. 

 
Přihlášení 
 

Na telefonní číslo 605 733 680 odešlete textovou zprávu 
v následujícím znění: 
 

pro občany bydlící na území Kluky: 
 

IK KLUKY REGISTRUJ T1 
 

pro občany bydlící na území Pucheř: 
 

IK KLUKY REGISTRUJ T2 
 

pro občany bydlící na území Olšany: 
 

IK KLUKY REGISTRUJ T3 
 

pro občany bydlící na území Nová Lhota: 
 

IK KLUKY REGISTRUJ T4 
 

 

 
 

Oznámení o úmrtí 
 

  
Dne 6. 12. 2012 zemřel ve věku 68 let pan František Kolář z Kluků. 
 
Dne 14. 12. 2012 zemřel ve věku 92 let nejstarší občan obce Kluky pan Josef Šulc. 
 
Dne 25. 12. 2012 zemřela ve věku 86 let paní Jiřina Nekvapilová z Kluků. 

mailto:kluky@proactive.cz


,,Máš-li v srdci kousek místa, dej ho tomu, který to potřebuje. Nezáleží na tom, jestli je to přítel 
nebo nepřítel, každý si zaslouží žít a mít příležitost být milován!'' 
                                    ( Slunberun)            

 
NAŠI JUBILANTI 

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

  

Kluky:                                       Olšany: Nová Lhota: 

 Hošek Vladimír                             Filip Miroslav                     Čejková Věra 

 Gruber Zdeněk                                                                         

 Pospíšil František                                                                     Chalupová Zdeňka 

 Zinek Josef                                                                               

 Janda Bohuslav   Brejchová Marie 

 Tůma Josef   

 Čálková Eva    

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

 
 

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI 

 

Kluky: Olšany: Pucheř: 

26. 08. Micháliková Nika 18.12.  Rosičková Tereza               20.11. Trpáková Anna 

22. 10. Málková Kristýna                 

26. 10. Svobodová Nela   

31. 10. Tůmová Adéla   

31. 10. Tůmová Aneta   

07. 11. Kňourková Veronika   

 
Všem rodičům srdečně blahopřejeme a miminkům přejeme do života vše nejlepší. 

 

 
POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ AKCE 

 

Kluky 

Dětský karneval 

Oslava MDŽ 

Olšany Oslava MDŽ 

Nová Lhota Oslava MDŽ 

 
Datum a místo akcí budou upřesněny 

Štědrý den v Olšanech 
 
Také v Olšanech se 24.12.2012 opět po roce rozzářil Vánoční 
stromeček. Z rozhlasu se linuly koledy, ale účast byla opravdu 
skromná. Těšíme se tedy na příští rok a byla by škoda v této 
tradici nepokračovat. 

 
 
 

Silvestr v Olšanech 
 
Silvestr se tedy povedl. Hned po půlnoci se nás sešlo na návsi 
opravdu dost. Nejenom dospělí vítali Nový rok,  ale dokonce i ti 
nejmladší  obdivovali pestrost a rachot létajících světel.  Tak 
tedy za rok zase ve zdraví nashledanou v Olšanech na návsi.  



OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY 
 

Drakiáda na Klukách 
 
Dne 3.11 2012 proběhla soutěž v pouštění draků. Soutěže se zúčastnily děti společně se svými rodiči. Většina draků byla zakoupených, 
ale našel se i jeden domácí výroby. Počasí bylo příznivé a všem draci krásně létali. Odměnou za to byly diplom a malá sladkost. Pro 
všechny bylo připraveno opékání špekáčků, pro děti čaj a pro dospělé svařák. Drakiáda se vydařila a těšíme se na další ročník.  

 
Rozsvícení vánočního stromečku na Klukách 
 
První adventní neděli jsme se sešli 
před obecním úřadem při příležitosti 
rozsvícení vánočního stromečku. 
Přivítala nás paní místostarostka, poté 
vystoupily děti z mateřské školy se 
svým milým programem, na jehož 
konci děti vyzvaly stromeček, aby se 
rozsvítil. Vystoupení dětí potěšilo 
rodiče, prarodiče a všechny 
zúčastněné. Poté zazněly vánoční 
melodie v podání žesťové hudební 
skupiny při ZUŠ Čáslav. Po dobu 
programu bylo zajištěno vánoční 
pohoštění. Celou akci zakončil malý 
ohňostroj. Překvapila nás velká účast 
spoluobčanů a proto tuto akci určitě 
příští rok zopakujeme. 
 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
hasičům J. Vašatovi, J. Vojtkovi, M. 
Osztatnímu, T.Bundimu a pracovníkům 
obce P. Hanušovi, A. Zrubcové  a  J. 
Handlířové  za dovoz, postavení a 
ozdobení vánočního stromu, D. 
Slavíkové a P. Hanušovi za výrobu 
betlému,  D. Jurašové, J. Vavřinové  a  
K. Vrbové za přípravu pohoštění.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mikulášská nadílka 

 
Mikuláš naděloval pamlsky hned dvakrát. V místní restauraci byla připravena nadílka pro všechny děti z našich obcí. Ve školce měly děti 
připravenou krásnou besídku a Mikuláš, anděl a čert je za to odměnili. 
 

 
 
Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Klukách 
 
18.12.2012 se uskutečnil již druhý vánoční koncert v našem kostele. Vánoční melodie a koledy hráli a zpívali studenti sboru při Střední 
pedagogické škole Čáslav. Koncertu se zúčastnilo kolem  sedmdesáti  občanů ze všech našich obcí. 
Vystaven byl i místní betlém.                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SK KLUKY                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Výsledky zápasů III. třída – podzim 2012 
 

 Tým Z V R P Skóre Body +/- 

1. Sázava B 12 10 0 2 37:15 30 15 

2. Sedlec B 13 7 2 4 44:22 23 5 

3. Kaňk 13 7 2 4 40:27 23 2 

4. Suchdol B 13 7 2 4 31:28 23 5 

5. Kluky 13 7 1 5 32:27 22 4 

6. Hlízov 13 7 1 5 39:35 22 4 

7. B. Podolí B 13 6 3 4 35:26 21 0 

8. Tupadly B 13 6 3 4 35:26 21 3 

9. Chotusice 13 6 3 4 27:20 21 0 

10. H. Bučice 13 6 1 6 37:36 19 -2 

11. Bratčice 13 3 3 7 12:30 12 -9 

12. Paběnice B 13 2 5 6 13:24 11 -10 

13. Rataje n/S 12 1 1 10 20:44 4 -14 

14. Potěhy 13 1 1 11 11:53 4 -17 

 

 
 

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, Putz Jiří ml., Vrbová Naděžda 

Náš klub může těšit, že nejlepším brankářem 
soutěže se stal Jan Vavřina, který v 11 odchytaných 
utkáních obdržel pouze 17 branek, což představuje 
pěkný průměr 1,55 gólu na zápas. V počtu 
vychytaných nul (3) se navíc dělí o první místo s 
Jaroslavem Pospíšilem z Kaňku. 

Nejlepším střelcem týmu se se 7 góly stal Jan 
Šrámek. Nejvíce vítězných branek (3) si připsal 
Jakub Brotánek, který byl zároveň i nejtrestanějším 
hráčem (5 ŽK). Jedinou ČK v našem týmu obdržel 
Ladislav Osztatní. Plnou porci minut (1170) odehráli 
Pavel Píška a Jan Šrámek. 

mailto:noviny.kluky@seznam.cz

