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Vychází čtvrtletně

Zřícené letadlo v Olšanech
Dne 21.9.1956 plnil pilot desátník Jaroslav Šefčík jednotlivé úkony cvičného letu ve výšce
čtyři až pět tisíc metrů. Letoun S-102 (Mig 15) československé výroby se při střemhlavém letu
dostal do vývrtky, kterou se pilotovi nepodařilo vyrovnat. Řídící létání na letišti v Chotusicích
dalekohledem vše sledoval a rádiem dával pilotovi potřebné rady. Ten ho však neuposlechl
a neuposlechl ani rozkaz, aby odhodil kabiny a katapultoval se. Toto provedl až nízko nad zemí, padák se mu však neotevřel a on ještě v sedačce dopadl na zem a zabil se.
Letoun pod úhlem 80 stupňů a rychlostí 900 km / hod. zmizel v zemi pouhých 15 m od
místa budoucího dopadu pilota. Seběhlo se mnoho lidí z okolních vesnic a lidí pracujících na
okolních polích. Přijeli vojáci vyšetřovatelé i vojenská technika.Na povrchu ostalo roztroušeno
mnoho trosek z letounu. Asi jeden metr ze země trčela ocasní část letounu za kterou se vojáci
pokoušeli letoun jeřábem vytáhnout. Ocas však utrhli a spolu s částmi křídel a dalšími troskami vše naložili na auta. Díru v zemi zaházeli lopatami. Mě bylo třináct roků, utekl jsem ze školy
v Čáslavi, abych vše viděl. Celý den jsem na místě nehody nebyl, proto jsem neviděl žádné pokusy o vykopání letadla, o kterých někteří svědkové hovoří.
Vím ale, že letadlo nevykopali
a ostalo na místě. Bylo to pole na
kterém hospodařili Malovi z Olšan.
Ten den na poli pracovali, museli
však odjet, protože jim přijela návštěva z USA. Možná to bylo štěstí. Škodu
na úrodě brambor a řepy paní Malá
na armádě neuplatňovala, ale požádala tehdejší MNV o snížení povinných dodávek.

Druhý díl je o hledání letounu
V roce 2012 se konalo setkání rodáků z Olšan, kam také patřím. Je mi teď 73 roků . Na setkání byla také chvíle, kdy mohl každý na mikrofon vypovědět co chtěl a já jsem si mimo jiné
vybral tuto příhodu o letadle. Pár dnů nato jsem oslovil několik olšaňáků, zda by se jim líbil nápad vykopat letadlo. A
líbil. Přípravy měly trvat
několik let. Mnoho různých formalit, ale i peníze. Mezi tím vším jsem
byl informován, že se na
místě kope a letadlo někdo hledá. Když jsem
dotyčné vyhledal a viděl
jsem tu organizaci a vše
dokonale zajištěné včetně potřebných povolení,
bylo jen potřeba poskytnout vše co víme a přispět tak k úspěchu.
Na místě jsem byl s několika očitými svědky, kterých je už jen několik a se svědky , kteří
mají informaci o místě nehody zprostředkovaně. Natloukli jsme na pole kolíky a místa, která
udávali , zakreslili do plánu. Tato místa se od místa skutečného dopadu lišila i o 100 metrů. Na
základě takových výpovědí se dvakrát kopalo a letadlo se nenašlo. Detektory kovů mají omezený dosah. Je třeba přístroj na větší hloubku. Čeští archeologové v Egyptě používají dle televize
georadar. Má ho též archeologický ústav Praha, je však plně vytížen a těžko bychom ho zaplatili. Doporučili však několik jmen a adres lidí, kteří se takovou činností zabývají. Vybrali jsme si
firmu Detektor – Centrála pana Vavřiny z Čáslavi a začalo zkoumání pozemku. Systematicky
několik mužů s detektory prozkoumávalo pozemek a zakreslovali do plánů místa nálezů střepů
z letadla, kterých bylo i sto za den. Příčinou obdělávání pole byly roztroušeny po celém pozemku. Průzkum započal asi dva měsíce před kopáním. Po jeho vyhodnocení se určilo místo pro
hloubkový průzkum s jiným přístrojem. Nakonec pan Vavřina kolíkem označil místo – tady je
letadlo. Za dva dny přijel bagr, udělal skrývku ornice a přesně na tom místě letadlo bylo,
v hloubce asi 5 metrů. Největší vykopanou částí letadla byl motor, podvozek, 3 kanony, ale i
kyslíkové láhve a spousta duralového plechu. Vše bylo očištěno, uloženo a je zatím nadále majetkem armády. Probíhá ale řízení o jeho předání do soukromých sbírek.
V říjnu 2016 byl v Chotusících na letecké základně odhalen pomník pilotu desátníku Jaroslavu Šefčíkovi.
Jaroslav Stehlík
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Vypouštění splašků z domovních jímek
Znovu se objevuje vypouštění splašků z domovních jímek (poslední dne
29.9.2016) do povrchové kanalizace, která ústí do rybníka Vrzala.
Již několikrát bylo na toto upozorňováno v místním rozhlase, novinách
a na zasedáních zastupitelstva.
Vypouštění splašků do dešťové kanalizace je v rozporu s vodním zákonem a může být tvrdě postihováno. Nenastane-li náprava, obec bude
nucena přistoupit k opatření

Velkoobjemové kontejnery na ostatní odpad
a nebezpečný odpad
Kontejnery budou přistaveny v pátek 25. listopadu 2016 a odvezeny
v pondělí 28. listopadu 2016. Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
v pondělí 28. listopadu 2016 od 6.00 hod. ráno

Provozování a kontrola spalovacích stacionárních
zdrojů vytápění

OPAKOVANÉ
UPOZORNĚNÍ
Již minule jsme upozorňovali na
zákaz parkování vozidel na
chodnících
Ještě jednou upozorňujeme bezohledné občany, že chodníky
jsou určeny k chůzi a ne
k parkování vozidel !!!
Po chodnících chodí nejenom
dospělí lidé, ale také děti, maminky s kočárky a staří lidé
s chodítky. Pro všechny je obcházení aut, které parkují na
chodnících, velmi nebezpečné.
Mějte ohledy ke svým spoluobčanům a parkujte na silnici a
nebo na svých pozemcích – NE
NA CHODNÍKU.

Podle zákona č. 201/2012 sb. O ochraně ovzduší §17 odst. 1 písm. H)
provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, s napojením na teplovodní soustavu
Pokud budou vozidla parkovat
ústředního vytápění je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky
na chodnících, bude přivolána
kontrolu technického stavu a provozu zdroje, a to prostřednictvím oso- policie ČR, která bude tento
prohřešek postihovat.
by proškolené výrobcem zdroje (kotle).
První kontrolu je třeba nechat provést nejpozději do 31.12.2016 (§41
odst. 15). Kontrolu je třeba provést i na ekologických kotlích získaných v rámci dotací.
Pokud tak provozovatel neučiní, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 50.000,- Kč. Pokud již výrobce
zdroje zanikl, kontrolu provede odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem stejného typu spalovacího
zdroje (stejný způsob spalování, stejná
nebo obdobná konstrukce). Kontrolující osoba na vyžádání předloží příslušný
opravňující doklad vystavený výrobcem. Na základě kontroly vystaví protokol o kontrole.

Návštěvníky hřbitova na Klukách jistě
potěšila oprava fasády kapličky. Pracovníci obecního úřadu provedli opravy
trhlin a celou fasádu nově přeštukovali.
Pak následoval nátěr a oprava soklu.
Kaplička se stala hezkou dominantou
hřbitova která svítí do dálky.
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Ohlédnutí za akcemi, které již proběhly
Drakiáda

Koncert

V sobotu 22. Října ve 14 hodin v Klukách na parcelách za novou se sešli zástavbou všechny děti, které
měly doma draky, ať kupované, či doma vyrobené.

Skupina z Doksů říkající si „Krbové sdružení“ nám
zahrála oblíbené skladby od Vlasty Rédla, Čechomoru i J. Nohavici. Nejstarší člen skupiny nedávno oslavil neuvěřitelných 85 let a hraje překrásně na housle.
Všem se nám to moc líbilo a doufáme, že jsme je nehostili naposledy.
Děkujeme všem, co se přišli podívat
a také přispěli na opravu kostela.
Lucie S.

Svatební léto v Olšanech

L

etošní léto bylo v Olšanech zvlášť vydařené.
Zářilo sluníčkem, ale i krásnými úsměvy,
které prozářily dvě svatby. 23.července si
řekli své ano Tomáš Potměšil a Petra Bláhová a
6.srpna se rozhodli pro sňatek Martin Vlasák a Iva
Mrázková. No a jak už to tak v Olšanech chodí, tak
se vše odehrálo na návsi a hlavně v hasičském duchu. Přejeme oběma párům v jejich společném životě hodně lásky, úsměvů a tolerance.

OLŠANSKÉ OKÉNKO
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Výlet Staré Hrady
Dne 3 září 2016 spolek "Ženy Kluky" za pomocí obecního úřadu zorganizoval výlet na Staré Hrady u Jičína. Výlet i počasí se
nám moc vydařilo.

Jenom něco málo z historie hradu
Unikátní renesanční komplex z počátku 14. století, je
klenotem mírného údolí na jihu Českého ráje. Gotický hrad s
rukopisem Petroparléřské hutě s přistavěným renesančním
zámkem se půvabně snoubí a vytváří spolu malebný celek
velkého historického významu.
V roce 2008 byl objekt po opravách nového majitele otevřen veřejnosti se třemi prohlídkovými okruhy. Hradem a zámkem vede prohlídkový okruh "Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I.", s Dračí královskou komnatou, kde vládne moudrý dračí král Rozumbraďák XVI.
Další dva pohádkové okruhy - "Zámecké pohádkové sklepení a Hradní pohádková půda" - jsou věnovány především dětem, i když laskavý humor pohádek čaroděje Archibalda I. rádi ocení i dospělí.

Vlastní dojmy
Přiznám se, že o Starých Hradech jsem nikdy neslyšela a ani jsem neviděla žádnou. To teprve, když jsme
plánovali výlet, Gábina přišla na super nápad, vyzkoušet něco jiného. Mirakulum už jsme navštívili dvakrát,
Zoo Prahu loni, tak to chtělo změnu.
V plánu byly oba okruhy, plus zdarma čarodějná Bestyjola. Objednaní jsme byli už na desátou, tak jsme
vyrazili v osm hodin z Kluků. Cesta nám uběhla relativně rychle, 72 km jsme ujeli za necelou hodinku a půl.
Začalo se prohlídkou ve sklepení. A tahle část byla opravdu věnovaná dětem. Přestože bylo sklepení plné
draků, skřítků a jiných pohádkových postav i my rodiče se zasmáli, protože náš průvodce byl opravdu vtipálek.
Nakonec jsme skončili v pekle, kde si děti, každé dle svých zásluh, šáhli do pytle pro odměnu. Obavy byly na
místě.
Po krátké svačince jsme pokračovali prohlídkou okruhu „Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa
I.“. Navštívili jsme kupecké krámky, koloniál, obchod s kávou, barokní kuchyni, velkou loveckou chodbu, unikátní ložnici a pracovnu. Prohlídka byla moc hezká, všude kolem nás byli legrační skřítci a draci. I na tomhle
okruhu jsme měli skvělou průvodkyni a všem se nám to moc líbilo. Hlavně ti draci, těch tam bylo požehnaně.
Díky Nadě, která zajistila místa v restauraci, jsme se v klidu naobědvali přímo v areálu. Poté jsme si zašli
do čarodějné Bestyjoly a po hodinovém rozchodu jsme se zase vraceli zpět na Kluky.
Nafotili jsme opravdu hodně snímků, které naleznete na webu http://www.zenykluky.estranky.cz/.
Jenom nás mrzelo, že jsme neměli tak zaplněný autobus, jako v minulých letech. Přesto se ale výlet vydařil a můžeme vám všem, kteří jste s námi nejeli Staré Hrady vřele doporučit.
Lucie Snížková, Pucheř

5

Jak se naše obec Kluky změnila za 86 let
Situační plán obce Kluky rok 1930 a 2016
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Naši noví občánci

Poděkování
Letos v srpnu jsme uspořádali první ročník hasičské
soutěže "O PUTOVNÍ TESÁK" . Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Jaromíru Chadrabovi a
Romanu Čejkovi za výrobu již uvedeného putovního
tesáku. Dále děkujeme sponzorům Agro Kluky a Milanu Šrámkovi st. za jejich vstřícnost a podporu při
organizování naší hasičské soutěže. Ještě jednou
mnohokrát děkujeme.
Hasiči Kluky

Rodičům srdečně blahopřejeme a dětem přejeme do
života vše nejlepší.
2.9.2016

Elena Palánová

Kluky

18.9.2016

Štěpán Loužil

Kluky

23.9.2016

David Handlíř

Kluky

2.7.2016

Adam Kout

Olšany

Naši jubilanti
Plánované akce

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

Datum bude upřesněn

Marta Stehlíková
Kluky

Antonín Vrba

Mikulášská nadílka v místní restauraci

Jaromír Chadraba
Kluky

Vánoční koncert v kostele na Klukách

Libuše Gruberová

Rozsvícení vánočního stromu

Marie Vrbová
Václav Uher
Petr Hanuš
Olšany
Marie Nesnídalová

Med přímo od včelaře
Prodej květového medu (tekutého i šlehaného)
120- Kč/kg Ladislav Svoboda, Kluky 102

Pucheř

Ing. Jiří Snížek

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
Kluky

Miluše Málková

Olšany

Vlasta Mrázková

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne.
Má takový smysl, jaký mu dáme.
Lucius Seneca
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