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USNESENÍ OBCE 

Seznam usnesení ze dne 22.9.2020 

Usnesení č. 23/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením  
č. 23/2020 schvaluje pořadí nabídek na zhotovitele zakáz-
ky „Obnova místní komunikace Vodrant- 
ská I v obci Kluky“. První v pořadí firma SWIETELSKY 
stavební s.r.o. Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 cena 
5,249.569,54 Kč, druhá v pořadí firma VMJ STAVBY 
Novotný s.r.o., Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubra-
vou cena 5,320.649,77 Kč a třetí v pořadí firma M-
SILNICE a.s. Husova 1697, 530 03 Pardubice cena 
5,350.787,71 Kč. Zároveň pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím 
spojených. 

Usnesení č.24/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením 
č.24/2020 schvaluje Dohodu mezi obcemi o zajištění pro-
vozování veřejného pohřebiště pro Obec Vodranty, IČ se 
sídlem Vodranty. Cena za toto zajištění je 1.000,- Kč/rok. 
Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu této dohody a 
dalším potřebným úkonům  
s tím spojených. 

Usnesení č.25/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením 
č.25/2020 schvaluje Projektovou dokumentaci na No-
vostavbu vodovodu a kanalizace pro místní část Olšany, 
Novou Lhotu a Pucheř a zároveň pověřuje starostku obce 
k vydání Vyjádření ke Sloučenému územnímu a stavební-
mu řízení a dalším potřebným úkonům s tím spojených. 

Usnesení č.26/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením 
č.26/2020 souhlasí  s Plánem společných zařízení vyhoto-
veným pro potřeby Pozemkových úprav Neškaredice a 
zároveň pověřuje starostku obce k dalším potřebným úko-
nům s tím spojených 

Usnesení č. 27/2020    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-
sením č. 27/2020 schvaluje Rozpočtové  opatření  Obce 
Kluky č. 2/2020 

Seznam usnesení ze dne 16.12.2020 

Usnesení č.28 /2020    

 Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 
28/2020 schvaluje: 

a)  rozpočet Obce Kluky na rok 2021 

b)  rozpočet MŠ  Kluky na rok 2021  

c)  střednědobý výhled rozpočtu OÚ Kluky na roky 
2021-2023 

Usnesení č. 29/2020: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 
29/2020 schvaluje  Smlouvu o zajištění dopravní obsluž-
nosti č. 651/052/2021 mezi  ARRIVA VÝCHODNÍ ČE-
CHY - Obec Kluky na úhradu prokazatelné ztráty pro rok  
2021 ve výši  51.940,- Kč  a to ve čtyřech splátkách. 

Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu této 
Smlouvy.  

Usnesení č. 30/2020: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 
30/2020 schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění 
služeb pro Českou poštu s.p. č. 2020/00780  mezi  Česká 
pošta, s.p. - Obec Kluky na prodej elektronických zná-
mek. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu tohoto 
Dodatku.  

Usnesení č. 31/2020: 

Zastupitelstvo svým usnesením č. 31/2020 schvaluje  
Plán inventur na r. 2021  

Usnesení č. 32/2020    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-
sením č. 32/2020 schvaluje Rozpočtové opatření  Obce 
Kluky č. 3/2020 

Usnesení č. 33/2020: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 
33/2020 schvaluje  Smlouvu o koupi pozemku 443/21 
v katastrálním území Olšany u Čáslavi mezi  Státní statek 
Čáslav, konkursní podstata - Obec Kluky ve ve výši  
3.350,- Kč. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu této 
Smlouvy.  

Usnesení č. 34/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 
34/2020 schvaluje  odpuštění nájemného pro restauraci a 
kadeřnictví za měsíce září, říjen a listopad. Dále schvaluje 
odpuštění nájemného za období, kdy nebudou moci pro-
vozovat živnost z důvodu nařízení vlády. 

Usnesení č. 35/2020 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 
35/2020 schvaluje vyúčtování penále firmě TES s.r.o. za 
nedodržení  termínu dokončení stavby. Penále bude vy-
účtováno za období od 7.11.2020 do data předání stavby. 
Zároveň pověřuje starostu obce k dalšímu jednání a po-
třebným úkonům s tím spojených. 

 
 
 

Naďa Vrbová 
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CO SE U NÁS DĚJE 

ŽIVOT V DOBĚ COVIDOVÉ 

Pořekadlo, že se život někdy může otočit mrk-

nutím oka o 180 stupňů, nejspíše nikdy neplatilo lépe 

než teď. Však povězte mi, kdo někdy před rokem 

znal pojmy jako reprodukční číslo, pandemie nebo 

mortalita? A kdo měl doma v šuplíku připravenou 

hromádku roušek všech vzorů a barev? Nemoci CO-

VID-19 se podařilo zasáhnout nejenom infikované, 

ale i všechny ostatní. A podle všeho to vypadá, že se 

této doby jen tak nezbavíme.  

„Jednou budeme říkat doba PŘED covidem a 

PO covidu.“ 

Tuto větu vyřkl před pár měsíci, konkrétně na 

začátku března, můj taťka. A my jsme se mu všichni 

vysmáli a jednohlasně to odmítli. Protože jak by ně-

co takého bylo vůbec možné? Předpokládala jsem, že 

žijeme v době, kdy nějaké podobné katastrofě doká-

žeme dorozumět s ostatními zeměmi a poté popřípa-

dě udělat preventivní opatření. Ani já jsem ale netu-

šila, že už jen tyto opatření dokáží tak moc změnit 

život většině lidem. Tím mám na mysli karanténu, 

všemožné zákazy pohybu nebo uzavření restaurací a 

obchodů. Myslím, že mnoho z nás ani nenapadlo, 

jakou „svobodu“ máme. Takže až tahle zvláštní ko-

ronavirová doba skončí, věřím, že nejenže si všichni 

oddechneme, ale budeme si i více vážit všech našich 

možností, kterých se nám dostává.  

„Někdy mi připadá, jakoby se od 1. března od 

našeho 1. nakaženého čas zastavil a přehrává se ve 

smyčce.“ 

Tuto větu jsem slyšela od jednoho našeho spolu-

občana na začátku září. A myslím, že to vystihl na-

prosto přesně, že? Protože se stále točíme v kruhu, 

kdy počty nakažených klesají a obchody, školy se 

otevírají, jen aby se to za chvíli vše zase zavřelo. 

 Naštěstí jsme ale lidičky vynalézaví, takže i 

s překážkami si umíme poradit. A nějaký covid nás 

nemůže zastrašit. Když je zakázáno se setkávat, 

uskuteční se rozsvícení vánočního stromu i s dětmi 

povídající básničky přes rozhlas. Když je omezen 

počet lidí v obchodech, zákazníci v našich vesnic-

kých potravinách trpělivě čekají s dvoumetrovým 

rozestupem před obchodem. Poněvadž tato doba je 

sice zvláštní, zlá a nechtěná, ale musíme s ní bojovat 

s hlavou hrdě vztyčenou, aby byla co nejdříve pryč. 

Možná to potrvá měsíc, možná rok, ale věřím, že ten-

to boj jednou vyhrajeme a pak se zase všichni sejde-

me, třeba na pálení čarodějnic, rozsvěcení stromečku 

nebo třeba jen na obyčejné vesnické zábavě.... 

 

Eliška Píšková 

Děti nahrávají koledy 
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AKTUALITY  OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení a milí spoluobčané, 

rok s rokem se sešel a máme tu opět Vánoce. 

Letošní rok ale nebyl jako jiná léta, byl jiný, byl 

zvláštní a byl náročný. Všechny, někoho více, něko-

ho méně, nás ovlivnil Covid 19. Některým, včetně 

mě, se nákaza Covid 19 nevyhnula, ale naštěstí jsme 

to zatím všichni překonali.  

Ale ani v letošním, těžkém roce jsme nezaháleli, 

a tak bych ráda shrnula, vše co se nám letos povedlo 

a co jsme vybudovali. Nakonec vás seznámím s plá-

ny na příští rok. 

Nová Lhota 

Největší akcí letošního roku byla pokládka elek-

trických kabelů do země, kterou pro ČEZ budovala 

firma AZ elektrostav.  

V návaznosti na elektrifikaci jsme vybudovali 

nové moderní veřejné osvětlení, které nahradilo to 

staré, již nevyhovující. Na veřejné osvětlení 

v hodnotě 1,848.597,- Kč jsme získali dotaci ze Stře-

dočeského kraje z Fondu obnovy venkova. V této 

dotaci jsme získali částku 485.000,- Kč. Za věcné 

břemeno získáme od firmy ČEZ Distribuce a.s. 

456.600,- Kč. Akci prováděla firma TES Čáslav, 

s kterou byly již od počátku problémy. Nejenom, že 

se realizace protáhla více jak o měsíc, ale bylo zde 

řešeno plno nedostatků. Vše jsme ale za pomoci peč-

livého stavebního dozoru pana Formana zvládli a vě-

říme, že nám osvětlení bude dobře sloužit dlouhé ro-

ky.  

Poslední etapou je výstavba rozhlasu, která na-

vazuje bezprostředně na veřejné osvětlení. Rozhlas 

bude již bezdrátový, napojený na moderní ústřednu 

na obecní úřad. Vzhledem k velkému zpoždění firmy 

TES, výstavbu rozhlasu do konce roku realizovat ne-

stihneme. S firmou Mopos Communications, a.s. Par-

dubice, která bude stavbu realizovat, jsme se na reali-

zaci domluvili hned po kolaudaci veřejného osvětle-

ní. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat, vám všem, 

našim občanům Nové Lhoty za trpělivost a velkou 

toleranci při této výstavbě. Vím, že to mnohdy neby-

lo jednoduché, ale o to více si Vás všech vážím. Dě-

kuji.   

Olšany 

V Olšanech pracovníci obecního úřadu osadili 

oplocení dětského hřiště. Jedná se o přední část, kde 

hrozilo nebezpečí vběhnutí dětí do vozovky. 

Další významnou stavbou byla oprava hráze ryb-

níku na návsi. Původní záměr byl hráz zajistit vybe-

tonováním malé opěrné zdi. Toto se ale projevilo ja-

ko nedostačující a bylo nutné přejít k poměrně velké 

opravě celé hráze, na kterou jsme již přizvali stavební 

firmu. Zemina po celé délce byla odbagrována, vy-

stavěla se opěrná zeď ze ztraceného bednění, která se 

z vnitřní strany obezdila zdí kamennou. Vše se zabe-

tonovalo, zasypalo sutí a zeminou. I když je hráz 

opravená, není uzpůsobená na provoz nákladní ani 

kamionové dopravy, tak prosíme, abyste toto respek-

tovali. 

Pucheř 

Na Puchři pracovníci obecního úřadu rozebrali a 

znovu vystavěli opěrnou zeď kolem místní komuni-

kace. Zeď je poměrně dlouhá a dala  jim zabrat. Ale 

myslím, že se úsilí vyplatilo a i když ani jeden z nich 

není zedník, tak zeď vypadá dobře a bude sloužit své-

mu účelu dlouhé roky. Velké poděkování patří panu 

Františku Snížkovi, který na část této zdi poskytl bez-

platně kámen. 

Dále celý letošní rok probíhají práce na projek-

tové dokumentaci pro uložení elektřiny do země. Na 

Puchři jsme měli několikrát problém s dráty nn, tak 

se budeme těšit na příští rok, zda ČEZ bude mít do-

statek financí a tuto obnovu provede. 

Od začátku roku probíhalo zpracování projekto-

vé dokumentace na vodovod a kanalizaci ve všech 

třech obcích. Projektant pan Růžička z VHS, který 

tento projekt provádí, s vámi vše svědomitě projednal 

a snažil se vyhovět vašim i našim požadavkům. 

V současné době je projekt na Městském úřadě a če-

ká na stavební povolení. 

 
Kluky 
 

V květnu jsme otevřeli novou Poštu partner, kte-

rá patří pod obecní úřad. Otevření předcházela kom-

pletní rekonstrukce pošty, která si to již opravdu za-

sloužila. Doufám, že se vám pošta líbí a že jste uvíta-

li možnost zde zaplatit poplatky za odpad, nájemné 

za hroby a ostatní platby pro obecní úřad. Také by-

chom se rádi pochlubili, že při kontrole naší Pošty 

Partner nám bylo sděleno, že je to jedna z nejhezčích 

poboček s velmi kvalitní obsluhou. 
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AKTUALITY  OBECNÍHO ÚŘADU 

 
Restaurátor pan Pospíšil dokončil restaurování 

sousoší sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána, které 

zdobí obec Kluky před kostelem sv. Jana Křtitele. Na 

tuto opravu jsme získali dotaci z Ministerstva kultury 

z programu Podpora kulturních památek prostřednic-

tvím obcí s rozšířenou působností. Celková cena 

opravy soch je 205.000,-Kč. Z toho dotace činí 

164000,- Kč. 

Další akcí, kterou provádějí pracovníci obecního 

úřadu je zkulturnění hřbitova. Na hřbitově se nachá-

zela spousta hrobů, ke kterým nebyly smlouvy, nikdo 

se o ně nestaral a v dnešní době se k nim už ani ni-

kdo nehlásí. Ty nejenom, že nepřispěly ke kráse hřbi-

tova, ale mnohdy byly i nebezpečné pro návštěvníky. 

Po celkovém zákroku vznikne upravený hřbitov a 

nová prostranství pro zájemce o nová hrobová místa. 

Také se nám podařilo dát do pořádku většinu smluv, 

aby vše bylo podle zákona. 

Jak jsme vás již informovali, z Ministerstva pro 

místní rozvoj jsme získali dotaci na zhotovení nové-

ho územního plánu Obce Kluky, na kterém pan Ing. 

arch. Dobiáš intenzivně pracuje. Celková cena územ-

ního plánu je 205.000,- Kč, a z toho  získaná dotace 

164 000,- Kč. Územní plán je rozsáhlá práce a hoto-

vý by měl být koncem roku 2021. 

To jsou zhruba práce a akce, které jsme provedli 

v letošním, těžkém roce. Doufám, že v příštím roce 

se nám opět podaří získat dotace a budeme moci naše 

obce dále modernizovat, opravovat a zkrášlovat. 

 

Co plánujeme v roce 2021 

 

V roce 2021 přijdou na řadu Kluky, kde máme 

naplánované velké akce. 

Jak jsme vás již informovali, v roce 2019 jsme 

žádali o dotace na Ministerstvo místního rozvoje do 

programu Obnova místních komunikací o opravu 

komunikace v nové zástavbě, která je ve špatném 

stavu. Tuto dotaci jsme nezískali a ani jako náhradní-

ky nás nevybrali. Až letos v létě pro velký zájem mi-

nisterstvo navýšilo finance a i na nás se dostalo. Cel-

ková cena opravy silnic je 6,488.284,- Kč. Z toho 

dotace 4,541.798,- Kč.  

V letošním roce proběhlo výběrové řízení a rea-

lizaci stavby vyhrála firma SWIETELSKY stavební 

s.r.o. Kolín. Stavba by měla začít na jaře příštího ro-

ku. Ještě ale musíme dořešit odstavné pruhy podél 

komunikace, které jsme dle pravidel nemohli zahr-

nout do dotace. V současné době nám firma SWIE-

TELSKY zpracovává cenovou nabídku na zhotovení 

těchto pruhů s různými variantami provedení. 

 

Dále na jaře Firma Havel Čáslav bude zasíťová-

vat elektřinou stavební parcely za novou zástavbou 

na Klukách. Zároveň provede i přípolož kabelů pro 

veřejné osvětlení. 

Také budeme muset řešit velký problém, který 

je nejenom v naší obci, ale i v okolí a to Mateřskou 

školu. I když jsme v roce 2019 navýšili kapacitu naší 

školky na nejvyšší možnou, což je 20 dětí, je 

v současné době nedostačující. Vzhledem k tomu, že 

se do našich obcí stěhují mladí lidé a že se plánuje 

další lokalita se stavebními pozemky na Klukách a 

v Olšanech, bude dětí neustále přibývat, musíme ten-

to problém řešit. V současné době jsme oslovili paní 

projektantku Ing. Císařovou a hledáme možnosti, kde 

by se mohla vybudovat další třída mateřské školy. 

Bohužel, vzhledem k charakteru stavby obecního 

úřadu není reálná přístavba ke stávající mateřské 

škole a tak hledáme další alternativy. Jako jedna z 

alternativ se jeví nástavba nad restaurací. Touto ná-

stavbou bychom vyřešili i stávající problém se špat-

ným stavem střechy, oprava střechy by stála cca 

500.000,- Kč, a nutnou výměnu kotle ústředního to-

pení, která nás také čeká. Vše je ale ještě na úplném 

začátku a přístavba mateřské školy bude předmětem 

jednání a hledání nejlepší alternativy na příštím zase-

dání zastupitelstva. Na vybudování mateřských škol 

bude vypsána dotace na jaře roku 2021, kterou bohu-

žel nestihneme. O to lépe se musíme připravit na do-

tace v roce 2022. To znamená, že bychom v roce 

2021 nechali zhotovit projekt, zařídili stavební povo-

lení a uskutečnili výběrové řízení na zhotovitele stav-

by. V současné době jsou poskytovány dotace až ve 

výši 90% celkových nákladů.  

 

Máme ještě další plány, s těmi vás ale seznámí-

me příště, až bude jasné jaké dotace v roce 2021 bu-

dou vypsány. 

 

Nakonec bych vám všem chtěla popřát krásné 

prožití vánočních svátků, užijte si je letos doma, 

v kruhu svých nejbližších. V novém roce vám přeji 

hlavně hodně zdraví, štěstí a porozumění. Snažte se 

nepodlehnout špatné náladě a depresi ze situace, kte-

rá nejenom u nás, ale i v celém světě panuje.   

Vaše starostka Naďa Vrbová 
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO 

Vánoce jsou sice za námi, ale i přesto bych rád 
předal pár tipů jak tuto ekologickou „katastrofu“ pře-
ci jen pozměnit tak, aby příroda tolik netrpěla a my 
měli nejen radost z obdarování blízkých, ale i z toho, 
že myslíme na svá (budoucí) vnoučata! Budou to 
ony, kdo bude muset s tím odpadem od nás žít. 

Navíc vše z vánočních tipů platí na libovolný 
dárek. 

 Obaly, krásné to papíry…  

Není v podstatě nic horšího než vánoční obal. 
Taky se mi ty papíry moc líbí, ne že ne! Trhání papí-
ru, abych se dostal k dárku miluju! Ironií osudu je, že 
díky lepence nelze prakticky tyto papíry recyklo-
vat…  

Přesto všechno je to v naší domácnosti minulost, 
díky kterému máme po štědrém dnu minimum odpa-
du. A to včetně toho recyklovatelného. Vzali jsme 
staré i nové (krásné) látky a ušili z nich pytlíčky vše-
možných velikostí. Jména zatím lepíme samolepkou, 
ale na štítkách přivázaných k pytlíčku se pracuje. 
Pytlíčky jsem viděl i prodávat (např. v OBI). 

Jak s moc velkými dary? Máme i už skoro pytle. 
A případně dáváme prostě na velkou krabici staré 
prostěradlo a krásnou stuhu. Věřte nebo ne, děti nej-
sou povrchní a jde jim hlavně o obsah. 

Existují samozřejmě i obaly z recyklovaného 
papíru. Ale ty nejsou tak krásné a stále jsou na jedno 
použití. 

Adventní kalendář 

Opět jedna z šílených věcí. Všimli jste si, kolik 
je v něm plastu a jak moc nekvalitní čokolády? A 
pokud kvalitní, tak za jakou (velkou) cenu? Nekvalit-
ní sladkosti vedou k mnohem větším zdravotním pro-
blémům (např. více se po nich tloustne).  

V tomto případně jsme zakoupili pytlíčky s čísly 
(ano, dají se i vyrobit) a kupujeme sladkosti dle uvá-
žení a kvality. Náš odpad je tedy možná srovnatelný, 
ale s minimem plastu. Dětem tak můžeme darovat 
drobnosti od oříšků, po čokoládu.   

Vybírejme české dárky 

Mnoho rádoby českých dárků je ve skutečnosti 
vyrobeno v Číně. Když už takový máte v ruce, tak si 
vybavte, kolik tun nafty se nechalo na jeho přepravě. 
Kolik stromů a zvířat a květin muselo zemřít jen pro-
to, aby se daná věc dopravila k nám na druhou stranu 
zeměkoule. Typicky k zamyšlení jsou mnohé dětské 
knihy. Vymyšleno v ČR, ale vytištěno v Číně! Přitom 
tady v Čechách vychází a tiskne se tolik krásných 
knih. Např. ty od mého kamaráda Pavla Čecha. 

Nekupujme takovéto šílenosti. Podpořme lidi, 
kteří pracují zde, u nás. U knih mi to přijde už oprav-
du víc, než plýtvání. 

Nestřílejme petardy a podobné 

Já vím, patří to k tradici… stejně jako hon na 
lišku, ubíjení mláďat tuleňů baseballkama či tradiční 
slovanské slavnosti plodnosti (jejichž popis si nechá-
me po desáté hodině večerní). Vždycky byla nějaká 
tradice. Ve světle všech faktů ale tato opět stojí ke 
zvážení, zda již není překonaná. Tato chvilková 
„radost“ zabijí stovky ptáků. (V kontextu – 70% 
ptactva oproti roku 1990 je pryč!) Dalších mnoho 
zvířat uhyne díky stresu. Následují tuny nezdravých 
chemikálií ve vzduchu a končí tuny odpadu na zemi 
(protože spousta odpalovačů neumí po sobě uklízet). 
Opravdu si nemyslím, že je takováto zábava šetrná 
k našemu okolí a naší budoucnosti.  

Mnozí z nás si stěžují, že nejsou ptáci, ale odpa-
lováním rachejtlí a světlic přitom napomáhají k jejich 
úbytku ve velkém… 

   Mysleme na zvířátka 

Když už chceme obdarovat své blízké, obdaruj-
me i další živé tvory. Např: ukliďme odpady po le-
sích, nestřílejme petardy a jiné, donesme do lesa tro-
chu jablíček a mrkve (ale ne pytle – pozor, všeho 
moc škodí a pokud zvíře sní např. moc jablek, ze-
mře), dávejme krmení pro ptáčky do krmítek, a na 
procházce, pokud máme nevychované nebo příliš lo-
vecké psy, mějme je na vodítku. Vyrobme více hmy-
zích hotelů a nechme někde hromadu listí pro ježky.  

Šuplíkování živých tvorů na škodnou a neškod-
nou je již dávno v odborných kruzích překonané. 
Každý živý tvor je něčím důležitý a má zde své mís-
to. Ano, taky nemám rád myši, ale vím, že volavka 
nebo káně jsou v okolí Kluků k vidění a ty je jedí. 
Naše kočky je považují za super hračku. I myš přispí-
vá pozitivně k vývoji našeho prostředí. A vůbec,  vě-
děli jste např. že dle definice plevelu, je např. pleve-
lem i kukuřice nebo oves? Ne? No, v takovém poli 
plném ovsa je kukuřice jisto jistě plevelem (a vice 
versa)…  

 
Mysleme na přírodu. Změnit se musíme nejdřív 
my sami. Svět se pak změní sám. 

Pavel Spálený 
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CO SE U NÁS DĚJE 

ADVENTNÍ ČAS V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE 

Letošní rok jako by si s námi všemi nepěkně za-

hrál - přinesl, oč jsme nežádali a nestáli a nám ne-

zbylo, než se s tím nějak vypořádat. Jedním z dopadů 

koronavirové patálie bylo, že jsme si spolu s dětmi z 

mateřské školy nemohli naživo, tak jako každý rok, 

zazpívat při slavnostním rozsvěcení obecního vánoč-

ního stromu. Epidemiologická opatření to nedovolo-

vala. Ovšem kombinace nápadu paní starostky, chvá-

lyhodné technické zdatnosti pana Uhra a  šikovnosti 

našich dětí dala vzniknout nahrávce, která se nako-

nec v pravý čas linula éterem. Snad vás alespoň tro-

chu potěšila a adventně naladila.  

Děti si také před obecním úřadem ozdobily svůj 

vlastní vánoční stromeček. Doufáme, že se vám 

všem líbí a dělá vám stejnou radost jako nám. 

  

Jak jste si možná sami všimli na stránkách ško-

ly, přece jen k nám do školky zavítal Mikuláš... a že 

si zazlobíme jen občas a trochu, tak nám nadělil 

spoustu dobrot. A co že za to chtěl? Inu, nějakou tu 

písničku a básničku. A také slib, že budeme hodní, 

budeme si po sobě hezky uklízet hračky, nebudeme 

mlsní... no však to znáte.  

Už teď se těšíme, že za rok přijde zas! 

Ředitelka MŠ Hana Baková 

OBECNÍ ADVENTNÍ SBÍRKA 

Nejen obdarovaným, ale i darujícím, udělala 

loňská materiální adventní sbírka pro Diakonii vel-

kou radost. Letos jsme si vzpomněli na seniory, kteří 

měli opravdu těžký rok. 2 ročník obecní sbírky byl 

tedy určen na pomoc a pro radost pacientům LDN 

MN Čáslav, které jsme vánočními dárky chtěli pod-

pořit a ukázat jim, že přestože za nimi nikdo na ná-

vštěvu nemůže, nejsou sami. Sbírka probíhala od 1. 

do 22. 12. Protože jsme chtěli, aby dary byly opravdu 

vhodné, požádali jsme o spolupráci staniční sestru 

z oddělení Geriatrie, která nám vypsala doporučení, 

co darovat. V seznamu darů se nacházely např. teplé 

ponožky, knihy, dětské obrázky. Dary se schraňovaly 

v místním obchodě. Nadešel den odvozu sbírky do 

nemocnice. V obchodě na mě čekaly 3 krabice darů a 

dvě další dárkové tašky. Staniční sestra byla nesku-

tečně vděčná za dary pro jejich pacienty a neustále 

děkovala při každém předešlém telefonátu, tak i na 

místě. Zmínila, jak je takováto psychická podpora 

strašně důležitá. Nakonec jsme se rozloučili, obě 

jsme cítili velkou radost a vděčnost. Ona za její paci-

enty, kterým 23.12. přinesl Ježíšek pod stromeček 

dárky a zažehl plamínek radosti a já zase za vás, za 

to, že myslíte na ostatní. Je mi líto, že nemůžete vi-

dět, co jste svým dárkem způsobily za vlnu hezkých 

emocí. Darem přispěla také obec Kluky. Již několik 

let je v návrhu rozpočtu uvažována částka 10 000 Kč 

jako dar pro nemocnici Čáslav. Za tuto částku jsme 

nakoupili polštáře a přikrývky, opět po domluvě se 

staniční sestrou.  

Na závěr mi dovolte poděkovat zastupitelům 

obce, kteří schválili částku pro dar, zaměstnankyním 

obchodu na Klukách a staniční sestře oddělení Geri-

atrie MN Čáslav za skvělou spolupráci, kamarádce 

Zůze z obce Kluky, která přišla na nápad směřovat 

sbírku právě na LDN a všem těm, kteří do sbírky jak-

koliv přispěli.  

 Ing. Jiřina Hanušová, místostarostka obce 
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CO SE U NÁS DĚJE 

 

OPRAVA MOSTKU V OLŠANECH 

Letos začátkem září, se v Olšanech začalo 

s opravou mostku u požární nádrže. Došlo 

k poškození samotné hráze a bylo tedy potřeba začít 

s opravou. Nejprve bylo nutné provést výlov, aby 

mohla být nádrž vypuštěna. Nebyla to lehká práce 

brodit se v bahně a nahánět ryby. Ale samozřejmě 

velká zábava, pro všechny děti, které s radostí přihlí-

žely. Potom došla řada na samotné práce. Protože 

oprava byla náročnější, než se předpokládalo, byla 

oslovena stavební firma. Z Olšan se na práci podíleli 

pan Tomáš Potměšil a David Kučera. Hráz se vyztu-

žila a byla postavena opěrná zeď, takže z větší části 

je hotovo, ale dokončovací práce budou provedeny 

až na jaře 2021.                                                     

I když bude hráz opravena, vzhledem ke 

své nosnosti, nebude mostek vhodný pro provoz ná-

kladních vozidel.  

 

Jana Nesdnídalová  

ZÁMEK NA KLUKÁCH 

Dne 29. 8.  v naší obci proběhly dvě velké udá-

losti. Vedle každoročního dětského dne zde byla ma-

jitelem umožněna prohlídka našeho zámku na Klu-

kách. Překvapení v tvářích návštěvníků se konalo i u 

těch, kteří vnitřní prostory zámku neviděli poprvé – 

objekt je totiž kompletně zrekonstruován a mnohdy 

změněn k nepoznání.       

Na začátek by ale bylo dobré říct, jak to vše za-

čalo. Před několika lety by jen málokoho napadlo, že 

náš časem zchátralý zámek by dnes mohl takto vypa-

dat. Tento komplex byl však jednoho dne koupen 

panem Mujanovičem, který s ním měl velké plány. 

Postupně začal renovovat všechny místnosti, od ku-

chyně, chodeb až po sály a obytné části. Prostory 

jsou teď tedy značně zmodernizované a splňují stan-

dardy velmi kvalitního ubytování. Tím jsou myšleny 

i soukromé apartmány, které mají dokonce vlastní 

sociální zařízení. Ty jsou umístěny v druhém podlaží 

zámku. Když sestoupíme po schodišti do prvního 

patra, najdeme zde přepychově opravený sál, jemuž 

vévodí tři velkolepé křišťálové lustry a dále ještě ně-

kolik salónků. V přízemí zámku se nachází velká ku-

chyň s jídelnou, velká vstupní hala s barem, krb a 

krbové posezení.  

Nová podoba zámku se pozná na první pohled  

i zvenku. Vedle nové fasády zde můžeme najít upra-

venou terasu a celý prostor je ohrazen novou zdí  

i vstupní kovanou branou. Do budoucna navíc má 

dojít i k úpravám parku a nejbližšího okolí. 

Ohlasy občanů ohledně renovace zámku byly 

velmi pozitivní a je tedy zřejmé, že se jedná o velmi 

zdařilou práci.       

   Závěrem jen snad říci, že o prohlíd-

ku zámku byl obrovský zájem nejen mezi našimi ob-

čany, ale i mezi širokou veřejností.  

Eliška Píšková 
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 ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍHO  STROMEČKU  V  OLŠANECH    

     Rok nám uběhl jako voda a je zde opět vá-

noční čas. I když nám všem tento rok pořádně zkom-

plikoval tak nepříjemný a nebezpečný koronavirus, 

přes to všechno jsme v Olšanech dodrželi již tradiční 

rozsvícení stromečku.  

Letos tedy jenom ve zkrácené verzi a opravdu 

skromném počtu. Rozsvícení se konalo v sobotu 

28.listopadu 2020. 

     V tomto  pro všechny tak obtížném čase,  pl-

ném stresu a roušek, jsme se všichni přenesli do ob-

dobí adventu.  

Tento čas má být přípravou na vánoční svátky. 

Je to doba rozjímání a dobročinnosti.  

Dříve byla doba adventní zároveň i dobou post-

ní, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. 

Takže my v podstatě dnes dodržujeme takovou post-

ní dobu, díky nepříjemnému koronaviru.  

Musíme doufat, že toto onemocnění brzy skončí. 

Buďme tedy alespoň v tomto čase adventním opti-

mističtí, k sobě hodní, ohleduplní, ale hlavně se ra-

dujme z maličkostí a snažme se navzájem obdarová-

vat slušností a úsměvem.  

Jak už řekl někdo moudrý. „ Ten, kdo nemá Vá-

noce v srdci, je nikdy nenajde ani  pod stromkem.“  

     Věřím,  že vše překonáme a příští rok se se-

jdeme u rozsvíceného stromečku a rozzářených očí.                                                                                                                                          

 

Jana Nesnídalová 

NOVINKY Z KOSTELÍČKA  

Kostelíček svatého Jana Křtitele v Nové Lhotě 

přivítal vánoční čas v novém. Byla dokončena ven-

kovní oprava zákristie a instalovány mříže. Příjem-

ným překvapením nejenom pro děti, ale i pro dospělé 

je keramický betlém umístěný u vchodu do kostela.  

Naši milí spoluobčané, neváhejte a vydejte se 
k našemu kostelíčku potěšit se nádhernou vyhlídkou a 
kouzelnou vánoční atmosférou.                                                           

Mgr. Monika Peková 

Betlém na Lhotě 
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ROZHOVOR 

 
Milí čtenáři,  

dovolte mi, abych vám představila holky Vojáč-

kovy, Adélu a Anetu z Olšan. Jsou studentkami Pe-

dagogického lycea v Čáslavi a již od svých 8 let se 

věnovaly fitness aerobiku a od roku 2018 se věnují 

fitness akrobaticu, který se stal vášní nejenom holek 

samotných, ale i celé rodiny. Fitness akrobatic je 

sportovní odvětví zahrnující gymnastiku, akrobacii, 

silové prvky a sportovní aerobik. 

Adélo a Aneto na začátek se pochlubte našim čtená-

řům se svým největším úspěchem.  

Naším největším úspěchem ve sportovní kariéře 

je první místo na MČR 2019. Stali jsme se i třetími 

nejúspěšnějšími sportovci roku Kutnohorska. Zvítě-

zily jsme na závodech Československý pohár v Brně. 

Z ostatních závodů si vozíme skoro samé zlaté me-

daile. Medailí máme opravdu hodně. 

V jaké konkrétní disciplíně soutěžíte?  

Je to již výše zmiňovaný fitness acrobatic. 

Je tohle váš největší úspěch ve sportovní kariéře? 

Ano, ale rády bychom si zopakovaly 1. místo na 

MČR a zúčastnily se Mistrovství Evropy, které se 

mělo konat ve Vídni, ale kvůli coronaviru se nemoh-

lo uskutečnit. 

Jak je těžké se prosadit ve sportovní konkurenci? 

Kdo patří mezi vaše největší konkurenty? 

Konkurence je obrovská. Mezi naše největší 

konkurentky patří dvojčata Bartůňkovi z FIT studia 

Jitky Brachovcové a dvojice ze všech dalších oddílů. 

Co vašemu úspěchu říkala rodina, kamarádi? 

Z vítězství měli všichni velkou radost. 

Kdy se zrodil nápad věnovat se sportovnímu aerobi-

ku? 

Na nápad přišli společně mamka s taťkou, když 

zjistili, že v Čáslavi bude konkurz sportovního aero-
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ROZHOVOR 

 
biku Jarmily Kolínské. 

Nyní pokračujeme v klubu Jitky Brachovcové v 

Kutné Hoře, kde se věnujeme fitness acrobaticu. 

Co pro vás bylo ve vašich začátcích nejtěžší? 

Už od našeho začátku je naším největším soupe-

řem flexibilita, se kterou je dobré začít co nejdříve. 

Měly jste chuť někdy tento náročný sport vzdát? 

Ani ne. Vždy se můžeme v něčem zdokonalovat, 

takže motivace je dost veliká. Před rokem nám zá-

vodní sezónu zkomplikovala sedminásobná zlomeni-

na lokte. Nebylo vůbec jasné, jestli budeme moci v 

tomto sportu spolu pokračovat. Nakonec vše dopadlo 

nejlépe, jak mohlo. Sice s nějakým omezením, ale 

nevzdáváme se a závodíme dále. 

Jak vypadá váš běžný trénink? Kolikrát týdně tré-

nujete? Kdo je vaší trenérkou.  

Náš běžný trénink začíná pořádným zahřátím 

celého těla. Poté je trénink rozdělen na protažení, 

gymnastiku, skoky a posilování. Tréninky máme 

3krát týdně 2,5-3 h. Doma trénujeme každý den. 

Naší trenérkou je Aneta Vokounová, ale sestavu, se 

kterou závodíme, jsme si vymýšlely samy. 

Jaké vybavení je potřeba pro sportovní aerobatic? 

Pro tento sport je potřeba mít speciální plochu, 

která se jmenuje tatami. K silovému tréninku jsou 

dobré zátěže, čínky, stálky, ale můžou vystačit 

obyčejné láhve s vodou nebo pískem. Cvičit se dá i 

na trávě. 

Co je na aerobiku nejméně zábavné? Co vám kom-

plikuje trénink? 

Na tomto sportu nás baví úplně všechno. V létě 

nám komplikuje trénink velké teplo nebo déšť. 

Jak vypadají vaše tréninky v době covidové? 

V období coronaviru tréninky nemáme, ale 

cvičení se věnujeme naplno doma. 

Které sportovní aktivity byste doporučily našim čte-

nářům, aby se udrželi v kondici i v této složité situa-

ci? 

K udržení kondice je dobré běhat, chodit na 

procházky, nebo třeba cvičit jógu. 

Máte nějaký svůj sportovní vzor? 

Naším sportovním vzorem jsou dvojčata   

z  Austrálie ,,The Rybka Twins". 

Jaké jsou vaše další cíle a plány? 

Rády bychom se zúčastnily dalších závodů  

a dále se zlepšovaly. V létě jsme se zúčastnily tren-

érského a rozhodcovského kurzu. Takže  bychom v 

budoucnu rády trénovaly nové talenty. 

 

Děkuji za odpovědi, přeji mnoho zdraví, štěstí a 

úspěchů ve vaší sportovní kariéře.   

Monika Peková 
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KALENDÁŘ ŽIVOTA 

 
NAROZENÍ 
Marie Fuksová   11/2020 
Olšany 
 

ÚMRTÍ 
Anna Vébrová  12/2020  
Kluky  
 

Zdeněk Čálek  12/2020  
Kluky  

 
OTEVÍRACÍ DOBY 
Obchod: 

Pondělí  6.00-10.00,  14.00-17.00 

Úterý  6.00-17.00 

Středa  6.00-17.00 

Čtvrtek  6.00-17.00 

Pátek  6.00-17.00 

Sobota    7.00-10.00 

 

Pošta: 

Pondělí   8.00-12.00 

Úterý   12.00-17.00 

Středa   8.00-12.00 

Čtvrtek  12.00-16.00 

Pátek   8.00-12.00 

 

VÝZDOBA NAŠICH OBCÍ 


