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Vychází čtvrtletně

Historie novolhotského statku
Přehled majitelů
Nejstarší zpráva o Nové Lhotě je z roku 1381.
V sedmdesátých letech 14. století patřila světským
majitelům.Byl jím Přibík z Úmonína. Jeho lze
ztotožnit s Přibíkem, bratrem Slavibora z Úmonína,
s kterým se v roce 1360 spolčil na majetku. V roce
1381 zesnul při velké morové epidemii. Majetek po
něm provolán právem královské odúmrtí .Byl
provolán dvakrát. První provolání bylo 1. srpna 1381
v Čáslavi. Tuto odúmrťneznámé velikosti získal
Roháč, zřejmě totožný s Janem Roháčem z Dubé .
Významné bylo druhé provolání ze 16. srpna 1381
v čáslavském úřadu. Odúmrť po Přibíkovi, v provolání zvaném Příbek, sestávala z poplužního dvora,
pozemků, luk, lesů a dvou poddanských dvorů. Získal ji Domoslav z Lísovic v ceně 20 kop českých grošů.
Není známo, kdy tento majetek postoupil Adamovi zvaném Smach. Adam zapsal novolhotský poplužní dvůr,
dva poddanské dvory s veškerým příslušenstvím jako věno manželce Anně ze Lhoty. Anna patřila
k novolhotské šlechtické rodině, jejímž zakladatelem byl Přibík. Anna měla zapsáno již dříve část majetku po
otci. Roku 1388 Adam Smach zemřel a majetek po něm byl opět provolán v Čáslavi. Zájmy Anniny u úřadu
chránil Ješek z Hraběšína. Pomocí starých záznamů ze zemských desek byl její nárok přiznán rozhodnutím
z 1. října 1388. Kdo nadále vlastnil Novou Lhotu není známo. Přibíkovým synem byl Zdislav ze Lhoty ( Zdych
či Zdich) a roku 1408 byl doložen jako majitel části Úmonína. S manželkou měl syna Václava a dceru Annu,
která byla provdána za Beneše z Paběnic. V roce 1415 Zdislav zesnul a majetek po něm byl provolán.
Majetek sestával z úmonínského majetku, ke kterému náležela Lhota a další vsi. Po větší části 15. století
patřila Lhota k paběnickému statku . Je připomínána v letech 1415 a 1457 uváděna jako poplužní dvůr.
Z písemných pramenů vyplývá, že v polovině 16. století se uvádějí ke Lhotě Bedřichovští z Lomné. Jeden
z bratří Bedřichovštích Bohuslav koupil nezmámo od koho díl Nové Lhoty. Z odhadů majetku stavů v roce
1557 vyplývá, že Bohuslav Bedřichovský z Lomné a na Lhotce u Čáslavi přiznává k berním účelům majetek
200 kop českých grošů. Nevlastnil ves celou. Tato část vsi se stala majetkem jeho bratra Václava. V roce
1565 uzavřel smlouvu s Janem mladším Salavou z Lípy. Za 687 a půl kopy českých grošů mu prodal „ves
celou Lhotku, v týž vsi dva dvory s poplužními, kterýchž sám v držení a užívání byl, i jiný dvory kmetcími,
s krčmou svobodnou v též vsi a s platy i s lidmi osedlými a neosedlými“.
Od roku 1565 Novou Lhotu vlastnil Jan mladší Salava z Lípy. Nová Lhota se stala součástí úmonínského
statku. Nad vsí nechal postavit kostel svatého Jana Křtitele. Stavba byla dokončena v roce 1579. Tento údaj
je uveden na dvou zvonech, které Jan na své náklady nechal zhotovit. V kostele byla pohřební komora pro
členy rodiny a rodu. Jan Salava působil na Úmoníne s manželkou Kateřinou rozenou Kekulovou ze Stradonic.

S ní měl několik dětí. V kostele sv. Jana Křtitele byla pohřbena jeho dcera Lea jako první. Zemřela 3. října
1582. Jan Salava z Lípy zemřel 23. března 1587 a poté byl uložen vedle své dcery. Text náhrobku publikoval
Kliment Čermák, Alžběta Birnbaumová a Petra Načeradská. ( Kliment Čermák má v Čáslavi na pěší zóně na
domě číslo 124/18, kde žil pamětní desku). Ještě doplňujeme, že 10. srpna 1585 zemřela manželka Kateřina
a Jan Salava ji nechal uložit vedle dcery.
Majetek po Janově úmrtí převzali jeho synové Jindřich, Matěj, Václav a Mikuláš. V roce 1590 se o majetek
rozdělili. Novou Lhotu převzal Mikuláš. Václav měl za manželku Kateřinu rozenou Radeckou z Radče. Zemřela
4. března 1596 a pohřbena byla v novolhotském kostele.
Jindřich Salava, majitel Úmonína, zesnul 29. října 1599 a byl pohřben v kostelíku nad Novou Lhotou.
Počátkem 17. století Novou Lhotu vlastnil Mikuláš Salava. Berni platil z novolhotského statku, konkrétně ze
čtrnácti osedlých, tří komínů a ovčáckého mistra.
Mikuláš Salava se oženil s bohatou vdovou Žofií.Ona zdědila po prvním manželovi statek hradenínský a
prodala ho za 4 500 kop českých grošů.
V roce 1603 koupil za 5 500 kop českých grošů úmonínský statek. S manželkou Žofií měl dvě dcery. První
dcera Magdaléna zemřela 17. února 1606. Manželka Žofie zemřela v roce 1609. Mikuláš zůstal 10 let
vdovcem. Mikuláš Dačický ve svých pamětech uvádí: V roce 1614 „Umřel na Zhoři v kraji Čáslavském pan
Matěj Salava z Lípy, nikdá se neoženivše.“
( Postavu Mikuláše Dačiského v Heslova velice působivě zahrál ve filmu „Cech panen kutnohorských Zdeněk
Štěpánek).
Matěj Salava z Lípy byl pohřben v novolhotském kostelíku. Ze čtyř bratrů Salavů zůstali dva – Mikuláš na
Nové Lhotě a Úmoníně. A Václav, který převzal po bezdětném Matějovi zhořský statek. Potvrzují to údaje
v berním rejstříku z roku 1615. Zde se uvádí, že Mikuláš platil berni ze třiadvaceti osedlých a ovčáckého
mistra se dvěma pacholky. Ze Zhoře platil berni Václav.Václavovi patřila ves Petrovice u Červených Janovic.
Koupil ji počátkem 17. století. V roce 1615 prodal zhořský statek Hertvíkovi Skalskému z Dubu a přesídlil na
Petrovice. Mikuláš a Václav vlastnili od roku 1616 Úmonín, Novou Lhotu, Petrovice a zděděný Pravonín.
V roce 1620 Mikuláš přiznává berni z úmonínského statku. V berním rejstříku je uvedeno, že bratři Salavové
z Lípy – Václav a Mikuláš přiznávají berni na Petrovicích, Úmoníně, Nové Lhotě a Pravoníně. V roce 1619 se
Mikuláš oženil podruhé s Kateřinou z Kokořova. Měl svatbu na žlebském zámku u Heřmana Černína. Po
stavovském povstání proti Ferdinandovi II. byli rozhodnutím konfiskační komise ze dne 13. června 1623
osvobozeni a o majetek nepřišli. Mikuláš Salava odkázal manželce Kateřině Salavové z Kokořova úmonínský
statek v hodnotě 12 500 kop míšenských grošů a dceři Anně z prvního manželství novolhotský statek
sestávající z „tvrze Nová Lhota řečenou se dvěma poplužnými dvory, ves Lhotku celou, ves Olšany celou“ a
další příslušenství. V roce 1628 vstoupila v platnost Mikulášova poslední vůle a Nová Lhota přešla na Kateřinu
Annu Salavovou. Neví se, jak dlouho je vlastnila. Prodala ji Karlu Balbínovi z Orličné. Po Karlovi zdědila statek
jeho dcera Alžběta, provdaná Haugvicová a pak její syn Jindřich. V berní ruli 1654 je uveden jako majitel
statku se dvěma obcemi Novou Lhotou a Olšany. 2. ledna 1665 prodal Kryštofu Antonínovi Bergmanovi za
12 000 zlatých rýnských „tvrz Novou Lhotu s pivovarem, se dvěma poplužními dvory v Nové Lhotě a
Olšanech, ovčín, ves Novou Lhotu s kostelem a krčmou vejsadní a krámem masným, ves Olšany celou
vejsadní“. Po smrti Jindřichově majetek převzala vdova Alžběta, rozená Glitsová z Glitsu. V roce 1684
postoupila novolhotský statek švagrovi Emanuelu Rochus z Lidenfelsu. Po smrti Emanuela Rochuse, jeho
vdova Veronika Terezie s komisaři Maxmiliánem z Morzinu a Václavem Ehrnfriedem Antonínem z Binaga
musela prodat majetek, aby vyrovnala nároky věřitelů.
25. října 1704 koupil novolhotský statek pán na Žlebech Jan Baptista z Kaiserštejna za 37 400 zlatých
rýnských . Vdova Veronika Terezie měla z prodeje 4 400 zlatých rýnských a 33 000 zlatých připadlo
věřitelům.
Jan Baptista Novou Lhotu 24. června 1708 prodal sedleckému klášteru za 27 000 zlatých rýnských. Na Nové
Lhotě byly dluhy ještě v roce 1718.
Sedlecký klášter skoupil v okolí Krchleby, Hraběšín, Souňov, Třebonín. Po zrušení klášterů v roce 1783
všechen jejich majetek přešel do nově zřízeného náboženského fondu. Podle svědectví Jaroslava Schallera
z roku 1787 patřil k novolhotskému statku kromě vsi s osmadvaceti domy poplužní dvůr se zámečkem, kaple
svatého Jana Křtitele a bažantnice.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY

Dětský karneval na Klukách
Také letos jsme připravili pro děti našich obcí maškarní karneval, který se konal 15. února 2014. Přišlo hodně masek a celé odpoledne
proběhlo v duchu her, soutěží a tance. Vyvrcholením karnevalu byla tombola, v které každá maska vyhrála cenu. Děti i dospělý strávili
společně krásné odpoledne.

MDŽ Kluky
Již tradičně proběhla na Klukách oslava MDŽ, kterou letos organizoval spolek ŽENY KLUKY. Ty napekly sladkosti a připravily občerstvení.
O kulturní vložku se postarala paní ředitelka se svými dětmi z mateřské školky. Na konci svého vystoupení děti rozdaly drobné dárky.
Potěšila nás hojná účast a těšíme se na setkání v příštím roce.

MDŽ a vítání jara v Olšanech.
Letos ženy v Olšanech společně s dětmi oslavily svůj svátek a přivítaly jaro 29.března. Děti nám udělaly opravdu velkou radost, protože
přišly v hojném počtu. Sice se nezúčastnily všechny, které byly přítomny, ale i tak, recitovalo a zpívalo 13 dětí, což je opravdu na
Olšany krásné číslo. Tentokrát bylo i vystoupení s hudbou. Svou sestavu nám perfektně předvedly Adélka a Anetka Vojáčkovi. Zkrátka
všechny děti byly báječné a šikovné. Pobavily jsme se, zazpívaly i zatancovaly, zvláště ti nejmenší za zvuku harmoniky. Také musíme
pochválit pánskou obsluhu, která byla jako vždy perfektní. Věřím, že si všechny ženy i děti užily krásné odpoledne a zase za rok
nashledanou.

MDŽ Nová Lhota
I v Nové Lhotě ženy slavily svůj svátek. Také tady děti recitovaly básničky a celé odpoledne proběhlo ve slavnostní náladě.

Olšanské okénko
V tomto čísle si připomeneme vznik dobrovolných hasičů v Olšanech. Sbor dobrovolných hasičů v Olšanech byl založen 23. března 1934.
Stalo se tak vystoupením z tehdy mateřského sboru dobrovolných hasičů Kluky-Pucheř-Olšany, který byl založen v roce 1886. Sbor byl
uveden k životu pod heslem „Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně“.
Olšany si blíže připomenou toto výročí v měsíci září, kdy proběhnou oslavy spojené s posvícením, které se stalo již v obci tradicí.

Pašijová zastavení
13.dubna se konal v kostele sv.Jana Křtitele, Nová Lhota, koncert s názvem PAŠIJOVÁ ZASTAVENÍ. Slavnostní odpoledne se neslo
v duchu Velikonoc. Slovem i hudbou připomnělo význam tohoto svátku hudební těleso CANTICA, které se postaralo o krásnou
atmosféru a velký umělecký zážitek.

PROMĚNY NAŠICH OBCÍ
V tomto čísle se podívejte na aktuální ptoměny v Olšanech. Takto to vypadalo 28.dubna 2014 , kdy se nad vesnicí přehnala bouřka,
která přinesla hodně vody a také kroupy. Na prvním obrázku vidíme rozbouřenou řeku a na druhém je Olšanský potok opět neškodný
potůček.

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“
(John Lenon)

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI

POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ AKCE

Čarodějnice.

30.4.2014
od 19:00

Stavění májí

3.5.2014
od 9:00

Májová zábava

3.5.2014
od 20:00

Kluky

Dětský den

15.6.2014
od 14:00

Stavění májí

30.4.2014
Od 18:00

Pálení čarodějnic

30.4.2014

*3.2.2014

Tereza Vrbová

Kluky

*5.2.2014

Ema
Wagenknechtová

Kluky

*

Štěpán Bílek

Nová Lhota

Rodičům srdečně blahopřejeme a Davídkovi přejeme do života
vše nejlepší.

NAŠI JUBILANTI
V uplynulých třech měsících zástupci OÚ Kluky navštívili
tyto oslavence

Olšany

Čálek Zdeněk

Zinková Věra

Nová
Lhota

Pucheř

Pálení čarodějnic

30.4.2014
Tůmová Růžena

Setkání historické techniky

8.5.2014

Kluky

Stehlíková Růžena

Poskier Bedřich

Řeřábhová Naděžda

Bílková Božena

Šlejtrová Aloisie

Olšany

Vobořilová Blažena

Šlejtr Jan

Vyčítal Slavomír

Nová
Lhota
Hanuš František

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

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
28.2.2014

Krenauer Jaroslav

SK KLUKY

ROZPIS ZÁPASŮ III. TŘÍDA – PODZIM 2013
1.

Ne

23.03.

15:00

Kluky - Bílé Podolí B

2

4

2.

Ne

30.03.

16:00

Suchdol B - Kluky

2

2

3.

Ne

06.04.

16:30

Kluky - Č. Janovice

2

0

4.

So

12.04.

16:30

Hlízov - Kluky

2

3

5.

Ne

20.04.

17:00

Kluky - Jiskra Zruč

3

1

6.

Ne

27.04.

17:00

Kluky - Chotusice

1

2

7.

Ne

04.05.

17:00

Vikt. Sedlec B - Kluky

1

3

8.

Ne

11.05.

17:00

Kluky - Záboří n. L.

9.

So

17.05.

17:00

Bratčice - Kluky

10.

Ne

25.05.

17:00

Kluky - Paběnice B

11.

So

31.05.

17:00

Žleby - Kluky

12.

Ne

08.06.

17:00

Kluky - Křesetice

13.

So

14.06.

17:00

Tupadly B - Kluky

SK Kluky zve všechny své příznivce na další fotbalové zápasy. Přijďte nás podpořit.

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DNE 23. A 24.05. 2014
PROBĚHNOU VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ JARO, HODNĚ SLUNÍČKA, ZDRAVÍ, POHODU A VŽDY DOBROU NÁLADU.
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