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Bohumil ŘÍHA 

* 22. 2. 1907, Vyšetice (u Votic)   
† 15. 12. 1987, Praha   
  
Prozaik, autor literatury pro děti 
Vyrůstal v rodině kováře a strojníka. Mládí proţil na různých velkostatcích v jiţních 
a východních Čechách, mj. v Oltyni na Táborsku (od 1912) a Klukách u Čáslavi (od 1919). 
Měšťanskou školu začal navštěvovat v Bernarticích; dokončil ji v Čáslavi, kde také 1925 
absolvoval učitelský ústav. Krátce pracoval na velkostatku; od roku 1926 působil jako 
výpomocný učitel na národních školách na Čáslavsku, po absolvování vojenské sluţby (1929–
31) jako odborný učitel na měšťanských školách mj. v Habrech na Vysočině (1934–38) 
a Poděbradech. 1945 nastoupil na místo okresního školního inspektora ve Vysokém Mýtě, 
1949–52 zastával tuto funkci v Poděbradech. 1952–56 pracoval jako tajemník Svazu 
československých spisovatelů. Od roku 1953 byl členem ediční rady Státního nakladatelství 
dětské knihy, od roku 1956 zde působil jako ředitel. 1963 se stal předsedou české Společnosti 
přátel knihy pro mládeţ a 1964 po jejím přijetí do IBBY (International Board on 
BooksforYoungPeople – Mezinárodní sdruţení pro dětskou knihu při UNESCO) také předsedou 
československé sekce a pravidelným účastníkem jejích mezinárodních kongresů a konferencí. 
Hojně cestoval, kromě evropských zemí a republik SSSR navštívil také Čínu, jihovýchodní Asii 
a Mexiko. 1967 odešel do důchodu a zcela se věnoval literární práci. 1971 se přihlásil k nově 
zakládanému Svazu českých spisovatelů, od 1972 byl členem jeho předsednictva a výboru. 
Od 30. let přispíval fejetony a povídkami do Lidových novin, Úhoru aj., po roce 1945 publikoval 
v periodikách Nový ţivot, Rudé právo, Literární noviny, Kultura, Kulturní tvorba, Plamen, Učitelské noviny, Zlatý máj, Ţivot strany, 
Tvorba, Rodina a škola, Literární měsíčníkaj. Říhova tvorba pro děti byla několikrát oceněna doma i v zahraničí. Roku 1972 mu byla 
udělena Cena Marie Majerové, 1979 obdrţel za knihu Nový Gulliver od polské sekce IBBY Cenu Janusze Korczaka (1979), roku 1980 mu 
byla udělena mezinárodní Medaile Hanse Christiana Andersena. Roku 1975 získal Říha titul národní umělec, 1977 byl vyznamenán 
Řádem práce, 1980 se stal laureátem Státní ceny Klementa Gottwalda, 1982 Řádu republiky. – V roce 1989 se česká sekce IBBY 
rozhodla za počiny v oblasti literatury pro děti a mládeţ udělovat Medaili Bohumila Říhy. Podle Říhovy prózy pro děti Adam a Otka napsal 
stejnojmennou divadelní dramatizaci Karel Makonj (1972). Řada Říhových próz byla zfilmována; autorsky se s reţiséry podílel na 
scénářích filmů Honzíkova cesta (1956), Divoký koník Ryn (1981) a Dva kluci v palbě (1983). Na námět prózy O letadélku Káněti byl 
natočen film Prázdniny v oblacích (1959), stejnojmenný film byl natočen podle prózy Adam a Otka (1973). Román Doktor Meluzin byl 
zfilmován pod názvem Dým bramborové natě (1976), podle románu Venkovan byla natočena stejnojmenná televizní hra (1984). 
 
Tvorba Bohumila Říhy 

Honzíkova cesta (1998), O letadélku Káněti (2000), Přede mnou poklekni (1977), Velká obrázková kníţka pro malé děti 

(1976),Dětská encyklopedie (1984), Adam a Otka (1976), Indiánská romance (1986), Velká obrázková kníţka o zvířatech (1981), 

Vítek na výletě (1975),Jak vodníci udobřili sumce (1981),Čekání na krále (1977),Vítek (1986),Doktor Meluzin (1975), A zbyl jen 

meč (1980), Střídá se kapitán (1963), Svatba v rybníce (1982), Divoký koník Ryn (1969), Já ho vypátrám sám (1987), Klouček 

Smítko (1978), Pět bohů táhne přes moře (1972), Na znamení zvonku (1954), Vítek je zase doma (2002), Kmotříček Blaţej (1973), 

Učitel Viktor Pelc (1984), Stázka (1961), Venkovan (1960), Dva kluci v palbě (1975), Jak jel Vítek do Prahy (1992), Země dokořán 

(1951), Náš Vítek (1970), Nový Gulliver (1973), Hra na kluka (1989), O třech penízích a jiné povídky (1984), O rezavém rváči a 

huňatém pánovi (1982), Chvála spisovatelství (1988), Dětská encyklopedie (2004), O lékaři Pingovi (1966), Dětská encyklopedie 

(1959) 
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Usnesení 
 
Zápis č. 4/2013 zasedání ZO ze dne 14. 5. 2013 

 

Usnesení č. 7/2013 

 
Zastupitelstvo schvaluje prodej  pozemku č.105/9 v k.ú. Kluky prostřednictvím realitní  kanceláře M&M reality Praha, za cenu 200,00 Kč/m2  plus 

cena pilíře, tj. 9 755,- Kč a provize. Provize sjednaná s kupujícím nad cenu obce připadne realitní kanceláři, která zároveň zajistí veškeré úkony 

spojené s prodejem pozemku i podáním daňového přiznání a uhrazení daně z převodu nemovitostí. 

 

Usnesení č. 8/2013 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy zhotovitele: 13 – 2185A12( SDR 2013/02) na akci „Výstavba 

kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky“, mezi Sdruţením pro výstavbu  kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky, kterou tvoří firmy Porr 

a.s a VODA CZ s.r.o.. 

Jedná se o změnu v bodu VII., odst. 1 smlouvy, kde se mění text smlouvy :  
 „Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po předání staveniště objednatelem (původně = po podpisu této smlouvy) předložit objednateli 
bankovní záruku za provedení díla (Performance Bond), která musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele (věřitel) až 
do výše 1 000 000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy 
o dílo. 
 

Usnesení č. 9/2013 

Zastupitelstvo schvaluje odprodej části  pozemku parc. č. 97 (ostatní   plocha) o výměře cca 120  m2 v obci a k.ú. Olšany,  cena 

30,- Kč/m2. Veškeré poplatky spojené odměřením pozemku, s prodejem a převodem nemovitosti hradí kupující. 

Záměr obce Kluky odprodat pozemek bude schválen po rozměření pozemku 

 

 

 

Zápis č. 5/2013 zasedání ZO ze dne 27. 6. 2013 

 

Usnesení č. 10/2013 

Zastupitelstvo na základě závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kluky za rok 2012 schválilo závěrečný účet za 

rok 2012 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2012 bez 

výhrad.  

 

Usnesení č. 11/2013 

Zastupitelstvo na základě závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu DUBINA za rok 2012 schválilo 

závěrečný účet za rok 2012 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením Mikroregionu DUBINA za rok 2012 bez výhrad.  

 

Usnesení č. 12/2013 

Zastupitelstvo schvaluje zrušení usnesení č. 7/2013 ze dne 14.5.2013 na prodej  pozemku parc.č. 105/9 v k.ú. Kluky 

 

Usnesení č. 13/2013 

Zastupitelé projednali a schválili návrh Mandátní smlouvy na akci“ Výstavba kanalizace, ČOV a vodovodu Kluky – 

INŢENÝRSKÁ ČINNOST“ s mandatářem Stanislavou Hrstkovou, IČO: 71286870, adresa: Krchleby 458, 286 01 Čáslav a 

pověřili starostu J. Čálka k uzavření této smlouvy. 

 

Usnesení č. 14/2013 

Zastupitelé projednali potřebu výstavby přístřešku čekárny autobusu u nemovitosti čp. 102 v Klukách a výstavbu přístřešku 

zamítli. 

 

 

 

 

 

 

 



POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ AKCE 
 

Kluky 

Datum 
bude 

upřesněno 

Výlet rodičů s dětmi -  
MIRAKULUM 

Datum 
bude 

upřesněno 

Drakiáda 
 

   

Olšany 
Datum 
bude 

upřesněno 
Posvícení 

   

Nová 
Lhota 

Datum 
bude 

upřesněno 
Rozloučení s prázdninami 

Datum 
bude 

upřesněno 
Chytání ryb 

 
NAŠI NOVÍ OBČÁNCI 

 

*11.4.2013 Simona Ščipaková Pucheř 

*8.6.2013 Štefan Marhan Olšany 

*13.6.2013 Štěpán Kmínek Kluky 

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

ŢENY KLUKY 
 

V květnu byla zaloţena nová organizace ŢENY KLUKY při obec-
ním úřadu Kluky.Zatím se registrovalo 34 členek. Ţeny se 
dohodly na činnosti pro rok 2013. První jejich akcí bylo spo-
lupořádání dětského dne. V Srpnu byl uspořádán zájezd pro 
děti do zábavního parku Mirakulum. Ţeny se scházejí jednou 
měsíčně v zasedací místnosti OÚ Kluky. Tímto zveme všechny 
ţeny a dívky, které mají zájem, aby přišly mezi nás. 
 
 
 
 

 
 
Dne 28. Července uplynulo 
pět let od úmrtí pana Miro-
slava Kňourka z Kluků 
(*25.6.1937 - †28.7.2008). 
Byl dlouhodobým rozhodčím 
muţstva dorostenců SK 
Kluky. Stále vzpomínáme, 
manţelka a děti s rodinami.  
 

  

 

 
 

 

 
 

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

 

Kluky:                                       Pucheř: Nová Lhota: 

Schovancová Alena Nálepka Karel Krtilová Františka 

Stehlík Jaroslav   

Oliva Jiří Vávrová Josefa Krtilová Marie 

Hodasová Terezie   

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

 
 

 
 

„Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.“ 
                                                                                                    (Démokritos) 

 
 
 

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ 

10.4.2013 Jozefa Hošková 

25.5.2013 Boţena Josková 



OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI, KTERÉ JIŢ PROBĚHLY 
 

Čarodějnice na Klukách 
 

 
 

 
 

Čarodějnice v Nové Lhotě 
 

 
 

 

Stavění májí 
 
dne 4.5.2013 uspořádali hasiči z Kluků jiţ tradiční "stavění 
májí" v obcích Pucheř a Kluky. Celá akce byla zakončena 
večerní zábavou v restauraci na Klukách. 
 

 
 

 

 
Dětský den 16. 6. 2013 

 

Dětský den se vydařil, počasí nám přálo. Sešlo se celkem 68 
dětí všech věkových kategorií. Celé odpoledne probíhalo 
v duchu her a soutěţí. Největší atrakcí byl nafukovací skákací 
hrad a skluzavka. Všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu 
dětského dne děkujeme. 
 

 
 

 



Stavění máje a čarodějnice v Olšanech 

 
I letos byl 30.duben v Olšanech ve znamení „stavění máje“ a „pálení čarodějnic“. Počasí nám přálo a tak se vše zdařilo. Máj byla hezká a 
přilétlo i pár čarodějnic a čarodějů. Těšíme se tedy na příští rok ať se sejdeme ještě v hojnějším počtu. 

 
Okrsková soutěţ Krchleby 
V sobotu 4.5.2013, se konala hasičská okrsková soutěţ, která proběhla v Krchlebech. Zúčastnilo se 7 druţstev muţů (včetně muţi nad 
40 let) a 2 druţstva ţen. Za Olšany soutěţilo druţstvo muţů a muţi nad 40 let, které soutěţilo jako jediné. Takţe 1. místo. Vítězství si 
odneslo druţstvo z Močovic, je to jejich historicky první -  1. místo. Olšany muţi  obsadili 3.místo. Naše stará garda se stále drţí a 
pravidelně se účastní  soutěţí  i kdyţ jejich věkový průměr je daleko víc neţ 40 let, proto je musíme obdivovat, kdyţ si troufnou i na 
štafety. Takţe Olšany drţte se!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasičská slavnost na Kačině 
 

Dne 5.5.2013, jste se mohli zúčastnit  hasičské  slavnosti  na zámku  Kačina. Tato slavnost se konala při příleţitosti slavnostního 
představení  okresního praporu dobrovolných hasičů. Na nádvoří a v prostorách parku byla vystavena technika dobrovolných hasičů a to 
jak moderní , tak ta ze starší doby. Také byly předvedeny ukázky poţárního sportu od dětské přípravky  aţ po dospělé hasiče, například 
speciální poţární útok CTIF, ale také útok z 60-tých let, který předvedla stará garda hasičů z Olšan. Probíhaly další programy hasičské 
zručnosti pro děti a mnoho různých soutěţí a atrakcí. Vyvrcholením tohoto slavnostního dne bylo převzetí praporu, který byl přivezen 
koňskou stříkačkou. Bylo to opravdu krásné odpoledne. 
 

  
 

Výroční hasičská soutěţ Chotusice 
 

Kdo navštívil 8.6.2013 obec Chotusice, mohl se zúčastnit slavnosti konané u příleţitosti oslav 135. výročí zaloţení SDH Chotusice. Na 
tuto akci bylo přizváno i hasičské druţstvo starších z Olšan. Naše – stará garda – byla pozvána, jako host aby zde předvedla starý 
poţární útok. Program zde byl velice pestrý a bohatý i s ukázkou armádního vrtulníku a tak jsme v hezkém prostředí sportovního areálu 
strávili všichni krásné odpoledne. 
 

  
 

Noc kostelů 
 

24.5.2013 proběhla  akce "Noc kostelů".  V kostele Sv. Jana křtitele v Nové Lhotě vystoupila dívčí skupina Dudlajdá 
fagotky z Prahy. Tři děvčata předvedla několik skvělých ukázek hry na fagot. Zazněly skladby od W.A. Mozarta, C. 
Debssyho, P.I. Čajkovského a dalších. Účast občanů byla hojná. Poté děvčata odjela na vystoupení do Paběnic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proměny našich obcí 
 

Dům v obci Kluky s č.p. 102 

 

 
 

 
Inzerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potřebujete pomoci financovat vaše bydlení nebo 
poradit jak zhodnotit Vaše peníze? Ráda Vám pomůţu i 
s pojištěním nemovitosti či Vás. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Kluky 108 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRO OBYVATELE NAŠICH OBCÍ ZVEŘEJNÍME INZERÁTY ZDARMA DLE VAŠEHO NÁVRHU. Tel.: 

605 260 617, pí VRBOVÁ. 

 

MED přímo od včelaře 

květový med – sezona 2013 

1 kg – 110,- Kč 

Ing. Ladislav Svoboda, Kluky 102 

tel. 776 150 138 



 

 

 
 

Sezóna 2013 
 

Poř. Tým OZ Skóre Body 

1. Sázava B 26 78 : 27 60 

2. Kaňk 26 76 : 42 54 

3. Chotusice 26 78 : 40 48 

4. Tupadly B 26 61 : 45 46 

5. Kluky 26 58 : 57 42 

6. Suchdol B 26 61 : 55 42 

7. Sedlec B 26 70 : 45 42 

8. Bílé Podolí B 26 72 : 46 39 

9. Hlízov 26 72 : 90 32 

10. Bratčice 26 37 : 55 32 

11. Paběnice B 26 41 : 55 31 

12. Horní Bučice 26 56 : 82 28 

13. Rataje n. S. 26 40 : 98 12 

14. Potěhy 26 28 : 88  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ  SLUNÍČKA  A  MODRÉ  OBLOHY,  PLNÉ 
USMĚVAVÝCH  TVÁŘÍ.  LÉTO,  KTERÉ BUDE ÚPLNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV.  
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