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Vychází čtvrtletně

Rodák z Nové Lhoty – legionář Bedřich Havlena
21.6.2012 jsme si připomněli 94. výročí smutné události, a to popravy rodáka z Nové Lhoty legionáře Bedřicha Havleny.
Bedřich Havlena se narodil 18. května 1888 v Nové Lhotě. Do školy chodil nejprve v Třeboníně , poté navštěvoval
čáslavské gymnázium. Další studium mu chudí rodiče nemohli dopřát –
vstoupil proto do státní služby k berní správě. Na počátku první světové
války byl odveden a poslán na italskou frontu. Tam se 28. listopadu 1915
dostal s celým oddílem do italského zajetí. V roce 1917 se i v Itálii
vytvořily podmínky, příznivé ke vzniku československých legií a mezi třiceti
zakládajícími členy Československého dobrovolnického sboru najdeme i
jméno Bedřicha Havleny. Čin těchto třiceti odvážných měl ohromnou
odezvu – za pouhých čtyřicet dnů měl sbor již 230 členů, za tři měsíce
1 500 a na jaře roku 1918 to bylo 15 000 mužů. Díky úspěšným jednáním
generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika a Dr. Edvarda
Beneše
s italskou vládou z nich byla vytvořena divize, která byla v květnu
nasazena na frontu u Piavy, řeky na severu Itálie. Při útoku rakouskouherské armády byla ale hlídka s Bedřichem Havlenou zajata. Podařilo se
mu však utéci a tři dny se skrýval v okolních bažinách . Pak byl znovu
zajat, obžalován z velezrady a odsouzen k smrti.
Jeho smrt je zvláště dojemná a hrdinská. Bývalý divizní farář 46. střelecké
divize František Polák líčí popravu takto:
„Na otázku soudu, je-li na smrt připraven, odpověděl Havlena pevným
hlasem: Ano! Potom vyšel odsouzenec po boku divizního faráře z chléva a
střežen četníky a vojíny od štábní setniny , ubíral se k popravišti. U
šibenice, která byla na telegrafní tyči primitivně zhotovena, čekal
strážmistr 15. dragounského pluku, 4. švadrona, jakýsi Němec od
Vídeňského Nového Města, jako kat a u něho byli dva dragouni – jeho
pomocníci. Na silnici a na poli přihlížel velký zástup vojínů. Havlena
Bedřich Havlena
přistoupil zcela klidně k šibenici, postavil se na prázdnou bedničku od
šrapnelů, sám si ovázal provaz kolem krku, odkopl bedničku – a visel. V tom však šibeniční ráhno pod tíhou těla
Havlenova povolilo a Havlena spadl do příkopu. Soudní komise nařídila, aby Havlena byl odveden zpět do chléva.
Setník – auditor Koller oznámil telefonicky celý případ divizionáři von Weiszovi, který dlel toho času s oddělením
generálního štábu v zákopech u Musile a zároveň ho žádal o rozkaz, co se má s Bedřichem Havlenou nyní státi. Setník
Koller projevil názor, že by nyní od nového trestního výkonu mělo být upuštěno, jelikož rozsudek na Havlenovi byl již
vykonán a odsouzenec jen mimořádným způsobem na živu zůstal. Avšak předseda divizního soudu, rytmistr v. Frőhlich,
když telefonický rozhovor setníka Kollera s velitelem 46. divize zaslechl, zle se na setníka – auditora Kollera obořil, proč
případ divizionáři hlásil a spojiv se sám telefonicky s divizionářem, počal vyjednávati. Potom divizionář nařídil, aby trest
smrti byl vykonán. Asi o půl třetí hodině odpoledne přišla soudní komise opět do chléva a oznámila Havlenovi, že trest
smrti bude vykonán. Tu chystaje se k odchodu podal mi ruku a žádal mně, abych jeho rodině ještě poslední pozdrav
vyřídil. Zcela klidný, jako opravdový hrdina vyšel Havlena z chléva a kráčel v průvodu několika vojínů štábní setniny a
polních četníků a členů soudní komise, maje po boku divizního faráře. Když Havlena došel až k šibenici, zavěsil se oběma
rukama, které zůstaly volné od chvíle, kdy mu z nich provazy sňaly, aby mohl v chlévě napsat příbuzným lístek – a čehož
si nikdo nepovšimnul – tedy oběma rukama zavěsil se na ráhno, aby vyzkoušel, je-li šibenice dobře připravena. Žádal,
aby mu pod nohama byl vykopán důlek, což pomocníci katovi učinili.

Nato Havlena vystoupil na prázdnou bedničku od šrapnelů, ovinul si sám kolem krku oprátku a zkoušel, zdali oprátka na
krku dobře přiléhá a žádal katy, aby bedničku podvrhli, až jim řekne. Najednou zvolal: „Podtrhněte!“. Přítomní žasli nad
takovou chladnokrevností. Havlena napjal nohy, přitáhl k nim obě ruce, jakoby se stavěl do pozoru a ani dost málo sebou
nepohnul. Havlenova mrtvola zůstala na šibenici až do sedmé hodiny večerní, kdy byla štábní setninou 46. střelecké
divize sňata a poblíž místa popravy pohřbena. Havlena zemřel 21. 6. 1918. Byl to jeho osud, jejž předvídal a chtěl čestně
naplnit. Jeho lidská poctivost a vlastenecké nadšení nedovolovaly mu, aby se skrýval se svým přesvědčením. A jistě
tanula mu na mysli ohromná zodpovědnost mravní, kterou na sebe vzal jako jeden ze zakladatelů revoluční organizace
v Itálii. Svou smrtí chtěl ukázat všem bratřím československého vojska, že žádná překážka a oběť není pro vlast těžkou a
marnou. A proto jeho příklad stojí jako světelný maják v dějinách italské legie a její mravní velikosti.
Po válce uctil památku Bedřicha Havleny nejen rodný kraj, ale i Československá republika. Slavnostní odhalení
pamětní desky na jeho rodném domku se konalo pod záštitou prezidenta
republiky 10. září 1922 za ohromné
účasti obyvatel. Záhy na to 23. září
přijel do Nové Lhoty i T. G. Masaryk.
Za druhé světové války byla pamětní
deska odstraněna a reliéf Bedřicha
Havleny odvezen roku 1940 do sběrny
kovů v Praze. Správce sběrny je však
uchoval. Deska mohla být proto v Nové
Lhotě znovu odhalena 1. června 1947.
V dnešní
době
Bedřicha
Havlenu
připomínají ještě pomníky v Nové Lhotě,
Žamberku, Mělníku a S. Dona di Piave
v Itálii.
Pan poslanec Ferdinand Prášek vítá pana
presidenta v Nové Lhotě

Dům Bedřicha Havleny s pamětní deskou

Údaje o konci života B. Havleny jsou čerpány z knihy „V boj!“ kroniky československého revolučního hnutí
v Itálii 1915-1918 napsané Františkem Bednaříkem. Vydána byla péčí Památníku odboje a Sdružením italských legionářů
v roce 1927.

„Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, neváží si přítomnosti a
bojí se budoucnosti."
(Seneca)

SLOVO STAROSTY
Čtvrt roku uteklo jako voda a do rukou se Vám dostává druhé vydání novin Obce Kluky. Ve stručnosti bych Vás chtěl
informovat o tom, co se v našich obcích za uplynulé období událo. Byla dokončena projektová dokumentace pro
vodovod, kanalizaci a čističku na Klukách. Stavební povolení na tuto akci již nabylo právní moci. Ve výběrovém řízení byla
vybrána firma Stavitelství Řehoř s.r.o., jejíž cenová nabídka byla nejnižší. Dále byly vybagrovány a vyčištěny rybníky
v Olšanech a Nové Lhotě. Práce byly provedeny firmou ZDV Krchleby, a.s. za vydatné pomoci zaměstnanců obecního
úřadu. Obec provedla a financovala odvodnění kostelíčku v Nové Lhotě. V současné době se na kostelíčku provádí oprava
krovu a krytiny. Na tuto akci církev získala dotace. Vzhledem k tomu, že tato památka je dominantou naší obce, máme
zájem, aby měla důstojnou podobu, a proto také Obecní úřad částečně přispívá na tuto opravu. Převod kostela na
Klukách do vlastnictví Obce Kluky je stále v jednání. Přesto byly provedeny opravy střešní krytiny na kostele a věži, do
kterých zatékalo. Také byly vyměněny okapy a svody na části kostela.

USNESENÍ
Zápis č. 4/2012 zasedání ZO ze dne 22. 5. 2012

Usnesení č. 10/2012
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření Obce Kluky. 1 a MŠ č. 1
Usnesení č. 11/2012
Zastupitelstvo schvaluje Záměr Obce Kluky č.1/2012 prodat pozemek parc. č. 367/8 (ostatní
plocha) o výměře 43
m2 v obci a k.ú. Nová Lhota, cena 30,- Kč/m2. Veškeré poplatky spojené s prodejem a převodem nemovitosti hradí
kupující.
Usnesení č. 12/2012
Zastupitelstvo schvaluje vybudování provizorní připojky elektrické vedení na dočasný odběr elektrického proudu z budovy
hasičárny Olšany čp.39 na parcelu č. 46 v k.ú. Olšany s tím, že bude instalován odečtový elektroměr za spotřebovanou
elektrickou energii, přípojka povede přes silnici č.III převěsem, instalaci přípojky provede odborně způsobilá osoba, vše
ve spolupráci s Obcí Kluky. Žadatelé F. K. a J. Ch. společně uhradí veškeré náklady spojené s vybudováním dočasné
elektrické přípojky a spotřebovanou elektrickou energii. Odečet se bude provádět 1 x za 3 měsíce, platba v hotovosti na
Obecním úřadu Kluky.
Zápis č. 5/2012 zasedání ZO ze dne 7. 6. 2012

Usnesení č. 13/2012
Zastupitelstvo schvaluje projednaný výsledek hodnotící komise předložených cenových nabídek díla „Akce Výstavba
kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“ . Byla vyhodnocena nabídka s nejnižší cenou firmy STAVITELSTÍ ŘEHOŘ, s.r.o.,
Vrážská 322, 252 28 Černošice.
Nabídková celková cena díla je 45 663 349,00 Kč bez DPH (t.j 54 796 019,00 Kč s DPH )

POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
KLUKY

Olšany

15.9.2012

Zájezd do Litoměřic – Zahrada Čech Pořádá
Místní organizace zahrádkářů Kluky spolu
s OÚ Kluky.

Připravujeme

Drakiáda,
Datum a místo bude upřesněno.

8.9.2012

Sraz rodáků

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY
Pálení čarodějnic na Klukách
Po mnoha letech se na Klukách zase rozhořela čarodějnice. Byli jsme potěšeni velkou účastí dětí i dospělých. Chtěli
bychom v této obnovené tradici každoročně pokračovat.

Stavění máje a pálení čarodějnic v Olšanech
Všichni jsme se už určitě těšili na jaro, na hřejivé sluneční paprsky a rozkvetlé zahrádky. Jako každým rokem se i letos 30.
dubna stavěla v Olšanech máj a pálily čarodějnice. Počasí nám tentokrát rozhodně přálo a tak jsme si užívali sluníčka a
tepla. Máj postavili naši hoši - chlapi v pohodě a bez problémů. Čarodějnice nám letos nezmokly a tak jsme si mohli
všichni vychutnat radosti jara do sytosti.

Pálení čarodějnic v Nové Lhotě
Na pálení čarodějnice jsme se sešli v hojném počtu. Díky velké účasti masek bylo veselo. Každý dostal malé občerstvení.
Těšíme se, že i příští rok se nám čarodějnice vydaří.

Stavění májí Kluky
První květnovou sobotu proběhlo v obcích Pucheř a Kluky stavění májí, o které se postarali členové ČHJ Kluky. Na večer
byla v restauraci na Klukách připravena zábava s živou hudbou. Akce se vydařila a na příští rok je naplánována znovu.

Hasičská soutěž v Lomci.

26. května 2012 se konala v Lomci, jako každým rokem hasičská soutěž, která letos probíhala ve znamení oslav 75 let
vzniku hasičského sboru. Za Olšany, které byly opět pozvány, soutěžilo smíšené družstvo mužů. Z devíti zúčastněných
obsadilo družstvo Olšan 5. místo. Soutěž probíhala pouze v útoku, v krásném prostředí a ještě byla zpestřena
vystoupením mažoretek. Družstvo z Olšan zde jistě nesoutěžilo naposledy, těšíme se na příští rok.

Hasičská soutěž na Klukách
26. května 2012 se na Klukách konalo okrskové kolo župy sv. Markéty. Zúčastnilo se 5 mužských družstev a 3 družstva
žen. Družstvo ČHJ Kluky - muži se umístilo na 2. místě, ženy získaly 2. a 3. místo.

Olšanské družstvo bylo také pozváno a to mimo soutěž, jako hosté. Jistě jste si povšimli datumu, není to omyl, olšaňáci
opravdu jen co dosoutěžili v Lomci, odjeli na další závod na Kluky. Sice se jim útok nepodařil, jak by si přáli, ale na
soutěžích to bude lepší. To tedy mají výdrž! Přejeme jim hodně zdaru.

Dětský den na Klukách
Dne 3. června 2012 se konal dětský den na Klukách. Na místním hřišti se sešly děti všech věkových kategorií. Celé
odpoledne probíhalo v duchu dětských her. Pro nejmenší byl nově postaven skákací hrad se skluzavkou, který se těšil
velké oblibě. Po náročném odpoledni se děti občerstvily párkem s hořčicí a limonádou. Dětský den se vydařil, nezkazil ho
ani déšť, který hry na hodinu přerušil.

Výlet na zámek Berchtold
V sobotu 16. června Obecní úřad Kluky pořádal zájezd pro děti a rodiče na zámek Berchtold.
Nejprve jsme si prohlédli interiér zámku, kde si děti vyzkoušely brnění a středověké zbraně. Potom nás průvodkyně
provedla zámeckou zahradou, kde sídlí skřítci. Ze sousedních Hrusic tam občas zaběhne i kocour Mikeš, který má
v zahradě svoji sochu. Také jsme navštívili perníkovou chaloupku a v podzemí místní peklo. Měli jsme možnost vidět
miniatury českých hradů a zámků. Nechyběla ani mini ZOO a dětské hřiště, na kterém se děti do sytosti vyřádily.
Zdatnější absolvovali ještě naučnou stezku. Věříme, že se výlet všem líbil, a že za rok zase někam vyrazíme.

Soutěž v Močovicích
20.května 2012, se konala v Močovicích hasičská okrsková soutěž (SDH). Letos za Olšany soutěžila dvě družstva mužů.
Celkem soutěžilo sedm družstev mužů a jedno družstvo žen. Naši muži obsadili krásné 2. místo. Muži starší nad 40 let se
zúčastnili jako jediní ,a proto jim patřilo 1. místo. Musím zdůraznit, že samozřejmě běželi také štafetu. Byl to výkon
úctyhodný, když si uvědomíte, že věkový průměr starších olšaňáků byl 55 let. Také útok se jim povedl. Takže
blahopřejeme, hoši držte se, jen tak dál.

PROMĚNY NAŠICH OBCÍ
Léta ubíhají a stejně tak, jako se mění každý z nás, mění se také naše nejbližší a velmi známé okolí. Dobové fotografie
jsou tím nejlepším prostředkem ,jak si osvěžit paměť a zavzpomínat nejen na různá zákoutí, budovy a ulice našich obcí ,
ale zároveň mohou také oživit zážitky, které se k těmto místům vážou. Tentokrát Vám nabízíme pohled na hasičskou
zbrojnici v Olšanech.

KRIMI ZPRÁVY
Zloději opět řádili na hřbitově
Další z řady krádeží na hřbitově na Klukách!
Dne 30.5.2012 došlo k odcizení měděného
oplechování věžičky na místním hřbitově.
Po lupičích zbyl pouze žebřík.

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
Dne 5.5.2012 zemřel ve věku 90. let, pan
Ladislav JARŮNĚK z Kluků.
Dne 27. 6. 2012 zemřela ve věku 86 let paní
Gabriela SNÍŽKOVÁ z Puchře.

PŘIPOMÍNÁME
SOUTĚŽ
V minulém
čísle
novin
vyhlásil OÚ Kluky soutěž „
Rozkvetlá zahrádka, terasa,
balkón nebo okno“. Do
soutěže se může přihlásit
každý, kdo nafotí květiny,
kterými zkrášlil svůj dům
nebo jeho okolí. Fotografie
můžete posílat do 31.8.2012
na
e-mail:
noviny.kluky@seznam.cz
nebo je předat na obecní
úřad. Z každé obce bude
vybrána nejhezčí květinová
úprava a výherci vyhrají
poukaz v hodnotě 500,-- Kč
k nákupu rostlin.

KRONIKÁŘI OBCÍ
V minulém čísle jsme hledali
nové kronikáře. Jako kronikářka
obce Kluky se přihlásila Dagmar
Schovancová a jako kronikář
obce Olšany Tomáš Potměšil.
Děkujeme za jejich zájem o
zdokumentování událostí pro
další generace a těšíme se na
nové kroniky.
V Nové Lhotě kronikáře stále
hledáme – prosíme zájemce,
aby se přihlásil u Nadi Vrbové.

NAŠI JUBILANTI
V uplynulých třech měsících jsme nezapomněli ani na občany, kteří oslavili svá životní jubilea. Zástupci Obecního úřadu
Kluky navštívili tyto oslavence:
Kluky:

Nová Lhota:

Martin Mrkos

Josef Švehlík

Alena Schovancová

Františka Krtilová

Terezie Hodasová

Jaroslava Krtilová

Božena Josková

Marie Krtilová

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

Dne 19. 5. 2012 se v Olšanech narodil Kája Kutil. Gratulujeme.
Sportovní Klub Kluky
V sezóně 2011/2012 se naše fotbalové družstvo umístilo na 7. místě s počtem bodů 33

První řada zleva: Milan Zinek, Milan Šrámek, Roman Siváček, Petr Hošek, Ondřej Havránek, Jakub Brotánek, Jan Šrámek, Pavel Piška, Jiří Krátký
Druhá řada zleva: Milan Hošek, Milan Kadlec, Martin Navrátil, Ladislav Nezbeda, Jan Vavřina, Radek Bubák, Bohuslav Málek, Jan Pešout
Ležící: Matěj Dlouhý, Pavel Holec

Přejeme všem krásné léto, báječné prázdniny a dovolenou plnou pohody.
NOVINY OBCE KLUKY
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