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USNESENÍ OBCE 

Usnesení č. 1/2019 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 1/2019 schvaluje dle zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpoč. Pravidlech úz. rozpočtů v platném zně-

ní pro příspěvkovou organizaci MŠ Kluky: 

a) přijímání finančních darů od fyzických osob 

b) přijímání finančních darů od právnických osob a 

ostatních organizací 

 

Usnesení č. 2/2019 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 2/2019 schvaluje Rozpočtové opatření Obce 

Kluky č. 1 

 

Usnesení č. 3/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 3/2019 schvaluje příspěvek Mikroregionu 

Čáslavsko na rok 2019 ve výši 13.419,- Kč. Zároveň 

pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu 

smlouvy. 

 

Usnesení č. 4/2019: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením 

č. 4/2019 schvaluje Program rozvoje obce Kluky na 

období 2018 – 2027 

 

Usnesení č. 5/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č.5/2019 schvaluje pořízení Územního plánu 

Obce Kluky na další léta. Zároveň pověřuje starostku 

obce k dalšímu jednání a podpisu žádosti o dotaci. 

 

Usnesení č. 6/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č.6/2019 schvaluje smlouvu o smlouvě budou-

cí č: 19_SOBS01_4121491005 mezi ČEZ Distribuce 

a.s. Děčín a Obcí Kluky, o připojení 17 ks odběrních 

míst v lokalitě Vodrantská II., se specifikací jističe 

16 A, fáze 3, vyčíslené oprávněné náklady spojené 

s připojením činí 136 000,- Kč. Zároveň pověřuje 

starostku obce k dalšímu jednání a podpisu smlouvy 

o smlouvě budoucí.. 

 

Usnesení č. 7/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 7/2019 schvaluje vyvěsit Záměr Obce Klu-

ky č. 1/2019 na pronájem (pacht) pozemku parc. č. 

105/1 v k.ú. Kluky o výměře 10.208 m2, druh po-

zemku orná půda. Doba pronájmu 2 roky, cena pro-

nájmu 1.000,- Kč/rok. Zároveň pověřuje starostku 

obce k dalšímu jednání a úkonům s tím spojených. 

Usnesení č. 8/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 8/2019 schvaluje prodej pozemku v k.ú. Ol-

šany, parc. č. 71/3, výměra 37 m2 (zahrada) za cenu 

30,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem 

pozemku (kupní smlouva, návrh na vklad a další) 

uhradí kupující. Zároveň pověřuje starostku obce 

k dalšímu jednání a úkonům s tím spojených, dále k 

podpisu kupní smlouvy 

Usnesení č. 9/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 9/2019 schvaluje 

1) příkazní smlouva č. 0412201801 na zajištění 

podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova 

místní komunikace v obci Kluky“ mezi TNT 

Conzulting, s.r.o., Praha a Obcí Kluky 

2) zmocňuje TNT Conzulting, s.r.o., Praha na zá-

kladě „Plné moci“ k zastupování ve všech zále-

žitostech a jednáních související s podání žá-

dosti o dotaci a vyřízením dotace na výše uve-

dený projekt 

3) podání žádosti o dotaci z MMR v rámci pod-

programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 

dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy 

místních komunikací, pro projekt „Obnova 

místní komunikace Vodrantská I v obci Kluky“. 

 

Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a 

úkonům s tím spojených, dále k podpisu Příkazní 

smlouvy včetně podpisu Plné moci k zastupování ve 

všech záležitostech a jednáních související s podání 

žádosti o dotaci a vyřízením dotace na výše uvedený 

projekt 

 

Usnesení č. 10/2019: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením 

č. 10/2019 schvaluje podání žádosti o dotaci na Mi-

nisterstvo kultury na restaurování sochy svatého, kte-

rý byl umístěný směrem k Olšanům. Zároveň pově-

řuje starostku obce k dalšímu jednání a úkonům s tím 

spojených. 

 

Návrh usnesení č. 11/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 11/2019 schvaluje vyvěsit Záměr Obce Klu-

ky č. 2/2019 na pronájem restaurace. Cena nájmu je 

2.500,- Kč/měsíc plus elektrická energie a vodné. 

Zároveň pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a 

úkonům s tím spojených. 
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Usnesení č. 12/2019 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 11/2019 schvaluje navýšení kapacity dětí 

v MŠ Kluky z 18 na 20, včetně navýšení kapacity 

školní jídelny. Zároveň ředitelka MŠ a starostka obce 

požádá o změnu zápisu do rejstříku škol a školských 

zařízení, tj. navýšení kapacity počtu dětí a to včetně 

školní jídelny. Zastupitelstvo dále pověřuje starostku 

obce a ředitelku MŠ Kluky k dalšímu jednání a úko-

nům s tím spojených. 

 

Usnesení č. 13/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 12/2019 schvaluje za nájemce restaurace 

Kluky, p. Jiřího Fialu, Ke kameni 250, 284 01 Kutná 

Hora-Malín a to od 13.3.2019. První nájemné platí 

nájemce až za měsíc duben 2019. Zároveň pověřuje 

starostku k dalšímu jednání, včetně předání restaura-

ce a podpisu nájemní smlouvy. 

 

Usnesení č. 14/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 13/2019 schvaluje výměnu klimatizační jed-

notky v obchodě se smíšeným zbožím Obce Kluky 

firmou Friterm Čáslav. Zároveň pověřuje starostku 

obce k dalšímu jednání a úkonům s tím spojených. 

 

Usnesení č. 15/2019: 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 14/2019 schvaluje smlouvu mezi obcemi 

Kluky a Souňov o zajištění požární ochrany a záro-

veň pověřilo starostku obce k vyhotovení a podpisu 

smlouvy. 

 

Usnesení č. 16/2019 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-

sením č. 15/2019 schvaluje Pachtovní smlouvu“ na 

pozemek parc. č. 105/1 v k.ú. Kluky, pachtýři J.P. 

Zároveň pověřuje starostku obce k vyhotovení pach-

tovní smlouvy a jejímu podpisu, včetně dalších úko-

nů s tím spojených.  Naděžda Vrbová 

USNESENÍ OBCE 

OTVÍRACÍ DOBY 
 

Obecní úřad: 
Pondělí: 8.00 - 12.00 

Úterý:  8.00 - 12.00, 16.00 - 17.30 

Středa:  8.00 - 12.00 

Čtvrtek:  8.00 - 12.00 

Pátek:  8.00 - 12.00 

  

Kontakt: 
tel: 327 377 426 

E-mail: Kluky@proactive.cz 
  

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 

  

Kontakt:  
tel: 327 377 486 

 

Restaurace: 
Pondělí: zavřeno 

Úterý:  15.00 - 22.00 

Středa:  15.00 - 22.00 

Čtvrtek:  15.00 - 22.00 

Pátek:  14.00 - 24.00 

Sobota:  14.00 - 24.00 

Neděle:  14.00 - 24.00 

 

Odvoz odpadů: 
Bioodpad: 

Počátek odvozu 12.4., poté každý lichý týden v 

pátek 

 

Komunální odpad: 

Počátek odvozu 12.4., poté každý lichý týden v 

pátek 

 

 

SBĚR PAPÍRU NA KLUKÁCH 
V březnu proběhl sběr papíru. Vybralo se 1,8 t pa-

píru, což je o 1t více něž minulý rok. Děkujeme všem 

obyvatelům, kteří se sběrového dne zúčastnili. 
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vás seznámila s činností obecního úřadu 

za měsíce leden, únor a březen. 

Měsíc leden a únor byl velmi vyčerpávající a to z důvodu 

ukončování vyhlášených výzev dotačních programů, kterých 

jsme měli v plánu využít. Finální dokončování, podávání žádos-

tí a příloh vyžadovalo z naší strany velkou časovou flexibilitu a 

zabralo nemálo večerů. Nakonec se nám podařilo podat žádost o 

dotaci na obnovu sochy římského vojáka na jižním okraji křižo-

vatky na Klukách ve třech dotačních programech – Havarijní 

program (Ministerstvo kultury), podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

(Ministerstvo kultury) a program obnovy venkova (Ministerstvo 

zemědělství. Již teď víme, že v případě žádostí o zařazení do 

Havarijního programu a podpory obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, jsme postoupili 

do užšího kola. 

Dále jsme úspěšně podali žádost o zařazení do programu 

Obnova místních komunikací (Ministerstvo místního rozvoje), 

která byla jednoznačně nejsložitější a nejrozsáhlejší. Zde je 

možné získat 70% na obnovu komunikací v lokalitě Vodrant-

ská I. Kluky. 

Velmi napjatě čteme každou zprávu, která nám ohledně 

podaných žádostí dorazí a doufáme, že naše snaha nebyla tak 

úplně zbytečná. 

Kvapem se blíží jaro, a to nahrává k revitalizacím zele-

ných i zatím nezelených míst. V tomto ohledu vznesla požadav-

ky obec Nová Lhota, které bude samozřejmě vyhověno. Jsme 

rádi, že zeleň a veřejná prostranství jsou obyvateli vnímána a že 

se zamýšlí nad jejím vzhledem a prostředím, ve kterém žijí. 

Občané Nové Lhoty se dohodli na umístění nového vkusného 

rustikálního mobiliáře v obci, milníků a výsadbu stromů na ná-

vsi. 

Na Klukách dojde k revitalizaci parku před kostelem, do-

plnění novým mobiliářem (lavičky, odpadkové koše v okolí 

centrální části obce), naše představa je také vysazení nových 

stromů ke stávající čekárně a vytrhání nepotřebných betonových 

panelů v okolí restaurace a zazelenění. Dalším místem, kam 

míří myšlenky na obnovu, je nevyužitý, nevzhledný parčík u 

hlavní silnice na Klukách. Uvažujeme o vytvoření místa, které 

by přilákalo pozornost dětí a rodičů při procházce kolem rušné 

silnice, a to v podobě umístění hmyzích domečků, informací o 

hmyzu, který by v nich mohl žít a jednoduchých naučných prv-

ků o přírodě. Osázeno také bude dětské hřiště v lokalitě Vodrant

-ská. Co bude v našich silách – výsadba zeleně a tvoření parku, 

výroba hmyzích domečků a vzdělávacích prvků, bychom rádi 

zvládli vlastníma rukama spolu s vaší pomocí, k místu pak bu-

deme mít mnohem vřelejší vztah a věřím, že na společnou práci 

i hezké vzpomínky. 

Na Puchři bude upraveno okolí zastávky. Zaměstnanci 

obecního úřadu odstraní stávající nevzhlednou čekárnu a nahra-

dí ji novou dřevěnou, kterou vytvořili vlastními silami. Tato 

čekárna může sloužit např. pro odpočinek cyklistů, budou v ní 

umístěny nové informační tabule, staré vývěsky budou zrušeny, 

celkově bude místo více zkulturněno. 

Součástí akce revitalizace obce bude i umístění nové infor-

mační skříňky v každé z obcí, kde bude uvedena historie obce, 

zajímavosti, tipy na výlety atd. 

V této věci se pokusíme žádat o finanční příspěvek Nadaci 

ČEZ, v grantovém řízení Udržitelný rozvoj. 

Konečně jsou také zprovozněny nové webové stránky ob-

ce, které naleznete na adrese www.kluky.cz, které se postupně 

doplňují o staré i aktuální informace. Rozhodně je pojímáme 

jako skvělý nástroj pro komunikaci s lidmi, proto se budeme 

snažit udržovat je živé a přidávat vše včas, abyste byli v obraze 

a nic životně důležitého i nedůležitého vám neuteklo. 

Nyní shrnu v krátkosti témata, která byla v uplynulém čase 

řešena. 

• Na prvním místě je řešení nedostatku vody v obci Nová 

Lhota, pomalu se po diskuzích a konzultacích dostáváme 

k prvním krokům a možnostem, jak situaci řešit. 

• Na základě žádosti obecního úřadu se podařilo zvýšit 

kapacitu dětí v Mateřské škole Kluky o 2 děti, tzn. z 18 

na 20 dětí. 

• Ukončení smlouvy o pronájmu restaurace na Klukách na 

začátku února, zaměstnanci OÚ provedli údržbu, budovy 

a bylo vyhlášeno výběrové řízení na nové nájemce. Od 

počátku března je restaurace pronajata, provoz započne 

15. března. 

• V domečku v Nové Lhotě, který slouží jako společenský 

prostor v obci, je namontováno nové elektrické zařízení 

za účelem instalace pevných elektrických přímotopů, 

které pohodlně a hlavně dostatečně vytopí prostor na 

požadovanou teplotu. 

• Obdrželi jsme kladnou odpověď od ČEZu na žádost o 

připojení (zasíťování) nové lokality Vodrantská II. 

• Zavedení platebního terminálu v obchodě smíšeného 

zboží na Klukách se dle počtu provedených transakcí 

velmi osvědčilo. 

• Zaměstnanci OÚ opravili nábytek v hasičské společen-

ské místnosti v Olšanech. 

 

V měsíci lednu byl vydán první výtisk nových Obec-

ních novin. Zpracování čtvrtletníku je opravdu povedené, 

přijímáme samé kladné ohlasy. Na žádost redaktorů i obča-

nů přidáme další list. Chtěla bych redaktorce, novinářkám, 

editorovi a dalším, kteří přispívají velmi poděkovat za dob-

rovolnou práci, kterou se z poznámek na papíře stanou no-

viny, které najdete ve své schránce. 

 

Hezké jarní dny a pomlázku 

Jiřina Hanušová 

http://www.kluky.cz/
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CO SE U NÁS DĚJE 

Vážení čtenáři, vítáme vás v nové rubrice Vzpo-

mínek našich blízkých, kde se s námi naše babičky a 

dědečkové podělí o vzpomínky ze svého života. 

Jedním z nejstarších obyvatel obce Nová Lhota 

je pan Slavomír Vyčítal. V letošním roce oslavil krás-

né 96leté narozeniny. Rád vzpomíná na staré časy a 

na svůj velmi pestrý život. 

Pane Vyčítale, jste lhotecký rodák? 

Já jsem „hrábě“, narodil jsem se na lhoteckém 

zámku, kde jsme bydleli s rodiči. Můj tatínek přišel 

do Nové Lhoty ze Sobětuch u Chrudimi s manželkou, 

tam nemohl zůstat, protože po první válce bylo vše 

poničené. Na doporučení známých odešel do Lhoty, 

kde pracoval u rodiny Wiesnerů, která měla panství 

Nová Lhota pronajaté od Schwarzenbergů, jako pod-

kovář. Maminka byla u nájemců hospodářství také 

zaměstnaná. Na zámku bydleli v prvním patře až do 

parcelace, poté se tatínek rozhodl ještě hospodařit, 

protože vzhledem k velkému počtu kovářů a podko-

vářů v okolí by ho jenom černé řemeslo neuživilo. 

Kdo ještě bydlel na zámku? 

Na zámku ještě bydleli další zaměstnanci, třeba 

poklasný, ten rozděloval lidem práci. Dole v přízemí 

byly kanceláře. 

Kam jste se poté odstěhovali? 

Do čísla 34, potom do 13. Nakonec jsem koupil 

tenhle náš barák, dům číslo 43. V tomhle domě byl 

původně krám Veselých. Manželka sice byla vyučená 

obchodní příručí, ale obchod provozovat nechtěla. 

Na paní Vyčítalovou se moc dobře pamatuji, mů-

žete na ni více zavzpomínat? 

Oženil jsem se 6.11.1948. Manželka byla o 4,5 

roků mladší. Jmenovala se Olga, za svobodna Kolma-

nová. Moje první setkání s ženou bylo, když jsem jel 

na kole k zubaři do Čáslavi, ona se vracela z Čáslavi 

do Puchře. Před Močovicemi ji zlobili kluci. Pomohl 

jsem ji od těch uličníků. Bylo ji tehdy 12 a mě 17. Už 

tehdy se mi líbila. Poté jsme se několik let neviděli. 

Až do jejího přestěhování se do Lhoty. 

Ve Lhotě byl v té době divadelní spolek Havle-

na. Do jedné z her, jmenovala se, myslím, Děvčátko 

z cukrárny, bylo zapotřebí dvou mileneckých párů. 

My jsme se s Olinkou staly jedním z nich. Nestaly 

jsme se párem jenom na divadle, ale i v životě. 

Zkoušky divadla se konaly v hospodě u Hlídků. 

Ochotnickým režisérem byl pan František Koubský. 

Ženil jsem se brzy po válce v roce 1948. Maminka 

umřela a já musel tatínkovi pomáhat v hospodářství a 

kovárně. 

A jak se vám žilo za protektorátu? 

V té době jsem už hrál v kapele, přišla válka. 

Kluci šli do rajchu. Já jsem byl odvelen do Plavna. 

Jako zemědělce mě ale poslali domů. Na konci války 

mě nasazení neminulo a já byl společně s Čejkou, Ze-

manem, Tuháčkem nasazen na zákopy na severu Mo-

ravy. 

A co bylo po válce? 

Hned po válce jsem byl odvelen na vojnu do 

Stříbra, kde v té době byli spojenci. 

 ZE VZPOMÍNEK LHOTECKÉHO PAMĚTNÍKA 
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CO SE U NÁS DĚJE 

Po návratu z vojny jsem po otci přebral živnost 

– kovárnu a pole. Do družstva jsme nechtěli, až do  

60-tého roku jsem soukromničil. 

Do družstva jsem nechtěl. Zařídil jsem si práci 

v ČKD, tam jsem nesnědl ani svačinu a už jsem byl 

převelen tehdejším předsedou Filipem na práci do 

družstva, tam jsem zůstal až do důchodu. Pracoval 

jsem v dílně. Opravy, montáže, aby šel provoz. 

Po válce se nám narodily naše tři děti: Olga, Eva 

a Slavomír. 

Můžete nám prozradit recept na dlouhověkost a 

vitalitu? 

Ač vypadám vitálně, tak už nejsem úplně fit. 

Zlobí mě srdíčko, dokonce mě i kleplo. Naštěstí mi 

rychle pomohli. Žiju společně se svým synem Mir-

kem a jeho ženou Janou, ty se o mě hezky starají. 

Jinak mám rád červené víno. Zpívá. „Vínečko 

rudé jsi od tej druhej. Budu tě pít, co budu žít.“ Do-

mácí strava od snachy je taky důležitá. Chodím pra-

videlně na procházky. Když je velkej vítr, vytáhnu 

vycházkový hole. Každý týden ve středu navštěvuji 

Klub důchodců v Čáslavi. Jezdím tam už 12 let. Rád 

recituju básničky a zpívám, nejraději v doprovodu 

harmoniky. To mi ve Lhotě chybí. 

Vaším velkým koníčkem byla a stále je hudba. 

Jak jste se k ní dostal? 

Hudbu mám rád odjakživa. Vandroval jsem 

s muzikou od svých 19ti let. Kapelník a varhaník 

Mrkvička byl svérázným hudebníkem. Vzpomínám 

na jeho výstup v kostele na Klukách, když spustil při 

mši místo litanie: „Tu červenou sukýnku, nejradši ze 

všech mám.“ Musel být důrazně napomenut kostelní-

kem a ihned změnit repertoár. 

Na jaký hudební nástroj jste hrál? 

Klarinet, saxofon. 

Zpíval jste? I dnes velmi pěkně zpíváte. 

Zpíval jsem a hrál nejenom u Mrkvičky, ale i 

v Chlístovické kapele. Říkalo se: „K poslechu a 

k tanci hráli Kadlečkovi k…i“. S Kadlečkem jsem 

hrál i po válce. Vzpomínám na aféru ve Svobodově 

hospodě na Klukách. Močováci chtěli, abychom hráli 

u nich v sokolovně, my tam nechtěli. Močováci si na 

pomoc do Svobodovy hospody přivedli Rusa Vasila, 

ten nás měl přesvědčit o změně lokálu, začal najed-

nou střílet po celé hospodě. Dostali jsme strach a 

utekli ven oknem. Naštěstí se nikomu nic nestalo. 

Hodně legrace jsem zažil při našich vystoupe-

ních s kapelou. Rádi jsme se převlékali pro pobavení 

nás i posluchačů do kostýmů. Nejdál jsme hráli 

v Petrovicích, Bahně, Na Zavadilce, v Ratajích ... 

Co jste hráli? 

Všecko, od moderny po dechovku. Měli jsme 

magnetofon, holky mi to nahrály na pásky, potvory, 

baťovanky ze Zruče to po nás chtěly a podle pásek 

jsme se učili. 

Jak vypadá váš běžný den? 

Vstávám okolo sedmé. Mám připraveno pro sle-

pice, kočky. Nasnídám. Poklidím. Vytřu, zacvičím si 

a jezdím na rotopedu. Na kole po úrazu mám zakázá-

no jezdit. Skočil na mě při jedné z vyjížděk pes. Přil-

ba byla rozsekaná. Byl jsem hodně potlučený. 

Čtete? 

Knížky málo, radši časopisy. 

Můj koníček je historie. Historie mě zajímá fest. 

Hlavně česká. Vše mám rád uspořádané, fotky, dobo-

vé dokumenty, informace … 

Co se vám na Lhotě líbí? Které místo je vaše oblí-

bené? 

Rybník na návsi. To je moje první práce. Rybník 

byl zanešen bahnem, neměli jsme se kde koupat. 

Společně s ostatními jsme brigádně rybník vylepšili. 

Vedle rybníku byla bažina, muselo dojit 

k melioraci, poté se tam zasadili topoly. Ty byly ne-

dávno pokácené. 

Co byste přál našim spoluobčanům? 

Hlavně hodně zdraví a pohody. 

Pane Vyčítale, děkuji za rozhovor a přeji vám i 

za celou redakci hodně zdraví, štěstí a pohody 

Monika Peková 
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Ve dnech 5.-13.1 2019 se konala na Kutnohor-

sku, Čáslavsku a Poděbradsku tříkrálová sbírka, která 

probíhala pod záštitou Oblastní charity Kutná Hora. 

Jako každoročně, i letos dne 6.1.2019 k nám do 

našich obcí zavítali tři králové, kteří nám přišli po-

přát požehnaný rok 2019. Kdo chtěl a otevřel jim, 

může se nyní pyšnit jejich vzkazem K+M+B 2019 

nad svými dveřmi. Sbírkou byla vybrána částka 

9.930Kč. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat 

všem občanům za dary a finanční pomoc, která dle 

plánu Oblastní charity Kutná Hora bude využita na 

následující: 

• podporu rozvoje charitní pečovatelské služby 

v okolních obcích 

• rozvinutí aktivizační služby pro rodiny dětí 

s poruchami autistického spektra 

• podpoření práce dobrovolníků v nemocnicích a 

zařízeních sociálních služeb 

• zajištění provozu noclehárny pro muže 

• zajistění provozu sociálně terapeutické dílny pro 

lidi se zdravotním postižením. 

Nesmíme ale také zapomenout na dobrovolníky 

s korunkami. Děkujeme Lucii, Richardu a Nicole 

Snížkovým, Elišce Štěpničkové, Niki Konečné, Bar-

boře Wolterové, Filipu Svobodovi, Emě, Vítkovi a 

Haně Wagenknechtovým.  

 Stanislava Klementová 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Po staletí v katedrále sv. VÍTA chyběly plno-

hodnotné varhany. V loňském roce odstartovala ná-

rodní sbírka na nové varhany. Malé a velké firmy, 

různé instituce a jednotlivci již vybrali více než 65 

milionů korun. 

Momentálně jsou vyrobeny tři pětiny píšťal a 

pracuje se na řadě dalších varhanních komponentech. 

Práce se provádějí v přední varhanářské dílně 

v Barceloně. O vzhled se postará designérský tým 

společnosti ŠKODA AUTO. Varhany se v katedrále 

rozezní v roce 2020. 

I občané naší obce Olšany se zapojili do této 

sbírky. Přispěli jsme adopcí píšťaly v hodnotě 

2.000Kč. Jelikož se vybrala částka vyšší, použije se 

zbytek peněz na dětské hřiště v Olšanech. 

V těchto dnech jsme již obdrželi Certifikát a 

repliku píšťaly, kde je psáno: občané obce Olšany  

u Čáslavi jsou mecenáši píšťaly Stroj: III. Manuál; 

Rejstřík: NASARD 2 2/3; Tón: a3 nových varhan po-

stavených v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

k příležitosti 100. výročí vzniku Československého 

státu, čímž přispěli k dokončení 700 let trvající stav-

by katedrály – symbolu naší vlasti. 

Tento certifikát spolu s píšťalou budete moci 

vidět v hasičské zbrojnici v Olšanech. Děkujeme 

všem občanům, kteří přispěli. 

Jana Nesnídalová 

SVATOVÍTSKÉ VARHANY 
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Historie hasičů v Olšanech se začíná psát v roce 

1886, kdy byl založen hasičský sbor Kluky-Pucheř-

Olšany. Na valné hromadě v lednu roku 1934 došlo k 

jistým rozepřím a tehdejší starosta obce Olšany  

p. Josef Pařez dal návrh na založení samostatného 

Sboru dobrovolných hasičů v Olšanech. Stalo se tak 

23. března 1934 na ustavující schůzi v místním hos-

tinci. Sbor byl uveden v život na základě hasičského 

hesla „Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně“. Tímto 

motem se řídili naši dědové a my se snažíme pokra-

čovat v jejich šlépějích. 

Kromě povinností, které nám přísluší při vyko-

návání požární ochrany v obcích Olšany, Nová Lho-

ta, Pucheř, Kluky a Třebonín se dále staráme o funk-

čnost, vzhled a zázemí naší malebné vísky. 

Každoročně přispíváme na oslavu MDŽ v Olša-

nech. Tradičně každý rok pálíme čarodějnice a staví-

me máj na návsi, kde si pak s dětmi užíváme draho-

cenné chvíle dnešní uspěchané doby. Na začátku ad-

ventu rozsvěcíme vánoční stromek, zpíváme koledy, 

dopřejeme si dobrého pohoštění, a hlavně se sejdeme 

se všemi sousedy. 

28. října 2018 jsme v Olšanech na památku 

100 let vzniku samostatného Československa zasadili 

národní strom. Někoho by snad mohlo napadnout, že 

se staráme jen o „kulturu“, avšak opak je pravdou. 

V letech 2009 – 2011 jsme rekonstruovali naše 

výjezdové auto Tatru 148, kterou obec získala bez-

úplatným převodem od Ministerstva obrany ČR. Na 

vozidle jsme oddělali neuvěřitelných 935 hodin prá-

ce. Na technice provádíme běžnou údržbu, ale i opra-

vy závažnějšího charakteru. Staráme se o budovu 

hasičské zbrojnice, která je místem různých spole-

čenských akcí. 

Nezapomínáme na to nejdůležitější, co v životě 

máme, a to jsou děti. S pomocí firmy Dekonta a. s. se 

nám podařilo vybudovat dětské hřiště, které postupně 

rozšiřujeme o další herní prvky. 

V loňském roce nás trápilo velké sucho a naši 

pomocnou ruku potřebovali lidé, kteří měli málo vo-

dy ve svých studních. Ano, i takovou službu jako je 

doprava pitné vody dokážeme zajistit. 

V letošním roce i v následujících letech chceme 

udržet nastavenou laťku tak vysoko, jako nyní. V 

březnu nás čeká výročí od založení sboru, a tak bude-

me rádi, když se s našimi přáteli ve zdraví sejdeme a 

25. května oslavíme 85letou tradici sboru dobrovol-

ných hasičů v Olšanech. 

 

Tomáš Potměšil, starosta SDH Olšany 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OLŠANECH MÁ JIŽ 85LETOU TRADICI 
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Dne 23.2.2019 se konala v místní hasičské zbroj-

nici valná hromada, kterou poctila svou přítomností 

Naděžda Vrbová, starostka obce Kluky spolu s Jiři-

nou Hanušovou, místostarostkou obce Kluky. Schůzi 

zahájil v odpoledních hodinách Josef Vašata, starosta 

ČHJ Kluky, který přednesl zprávu o činnosti hasičů 

za uplynulý rok 2018.  

Ve zprávě bylo uvedeno, že hasiči 

jako každoročně uspořádali stavění 

májí v obci Kluky a Pucheř, účastnili 

se několika soutěží v hasičském sportu 

a byl uspořádán již třetí ročník hasič-

ské soutěže o „Putovní tesák“. Poté 

byla přednesena zpráva o finanční situ-

aci sboru. Byly také představeny udá-

losti chystané na rok 2019, mezi které 

patří například stavění májí spojené s 

večerním posezením s živou hudbou, 

čtvrtý ročník hasičské soutěže o 

„Putovní tesák“, účast na dalších sou-

těžích v hasičském sportu, účast na 

akci Ukliďme Česko.  

Závěrem starosta ČHJ jménem celého hasičské-

ho sboru poděkoval obecnímu úřadu v čele s paní sta-

rostkou obce za celkovou spolupráci a podporu při 

rekonstrukci, údržbě a za vybavení hasičské zbrojnice 

a přislíbil i nadále účast na akcích pořádaných obec-

ním úřadem. 

Poté paní starostka přednesla všem přítomným 

své představy o činnosti sboru a také ocenila aktivitu 

ohledně konání akcí ČHJ Kluky, údržbu hasičské 

zbrojnice, kterou zrealizovali právě aktivní hasiči na-

šeho sboru. Po formálních záležitostech přišla na řadu 

debata a informace ze strany obce. Večer byl zpestřen 

výborným občerstvením ve formě guláše, různých 

zákusků, dobrým pivem a hbitou obsluhou. Schůze 

proběhla zdařile a už teď se těšíme na další akce. 

 

Miloš Vébr 

 VALNÁ HROMADA HASIČSKÉHO SBORU KLUKY 

Snadnější orientaci cyklistům a ná-

vštěvníkům Nové Lhoty umožní praktické 

rozcestníky.  

Jsou umístěny na dvou strategických 

křižovatkách a usnadňují především puto-

vání do Úmonína a ke kostelu sv. Jana 

Křtitele.  

Byly vyrobeny pracovníky Obecního 

úřadu Kluky. 

Monika Peková 

LHOTA MÁ NOVÉ ROZCESTNÍKY 
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V sobotu 2. března 2019 se od 15:00 konal 

v obci Kluky karneval pod záštitou Spolku ženy Klu-

ky. 

Malí návštěvníci byli velice nedočkaví, a proto 

se akce začala rozjíždět už před třetí hodinou. Sál 

dočasně opuštěné hospůdky na Klukách se díky pes-

tré výzdobě proměnil v nápaditý taneční parket.  

O dokonalou obsluhu se postarali manželé Kraftovi. 

Po úvodním slovu místostarostky Jiřiny Hanu-

šové nastalo to pravé karnevalové veselí pokračující 

do večerních hodin. Velice vydařenou akcí, které se 

zúčastnilo 27 různobarevných rejdících masek 

v doprovodu rodičů, nás provázela celé odpoledne 

moderátorka a iniciátorka dětských soutěží Pavla 

Malá, které bychom chtěli touto cestou poděkovat. 

Děti si užily tance, různých soutěží a zábavných her, 

nechyběly ani sladké odměny. 

Děkujeme všem dětem, a především jejich rodi-

čům, že si dali s kostýmy tolik práce. Byli jsme 

ohromeni jejich nápaditými a originálními výtvory. 

 

Stanislava Klementová 

KARNEVAL V OBCI KLUKY 

Dne 16.3. 2019 od 14:00hod se v restauraci na 

Klukách konala oslava svátku MDŽ. Ženy byly při 

vstupu obdarovány bonboniérou, paní starostka Na-

děžda Vrbová se postarala o vstřícné přivítání. Pro-

gram byl velice pestrý. Již tradičně zazpívaly a zare-

citovaly děti z místí školky, poté si ženy a dívky za-

hrály vtipnou tombolu.  

K dobré náladě přispělo i skvělé občerstvení. 

Obsluhu zajišťoval nový nájemce hostince pan Fiala. 

Akce trvala do večerních hodin, zúčastnilo se kolem 

čtyřiceti žen a dívek. Děkujeme.  

Stanislava Klementová 

MDŽ NA KLUKÁCH SVÁTEK VŠECH ŽEN V NOVÉ LHOTĚ 

V příjemné atmosféře se nesly oslavy MDŽ 

v sobotu 16.3. 2019 v obecním domku na návsi 

v Nové Lhotě. Naši lhotečtí zastupitelé připravili pro 

všechny ženy skvělé odpoledne, plné sousedského 

popovídání, kultury, ale i výborného občerstvení. 

Svátek všech žen si připomínáme na počest 

stávky newyorských švadlen roku 1908. V České 

republice byl tento svátek od roku 2004 stanoven vý-

znamným dnem. V době porevoluční byl jeho vý-

znam umenšen, ale v posledních letech se opět dostá-

vá do popředí zájmu. 

Monika Peková 
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Co by to bylo za Mezinárodní den žen, aby si ho 

ženy spolu neoslavily. V Olšanech se neslavilo přes-

ně 8. března, ale až 16. března 2019. 

Jako první nás svým vystoupením uvítaly holky 

Vojáčkovy. Poté následoval přednes básniček od 

místních dětí nebo dětí babiček, které tu bydlí a rády 

se svými vnoučaty pochlubí. K pohoštění byl větrník 

a chlebíčky, od dětí jsme dostaly kytičky. Naše holči-

čí debatovaní nám zpříjemňoval harmonikář. Přesto-

že nemoci nebo nenadálé záležitosti ovlivnily účast 

olšanských žen, celý večer se nám vydařil a po delší 

době jsme se spolu zase všechny sešly a probraly ži-

vot. 

Kateřina Štechová 

SETKÁNÍ ŽEN V OLŠANECH 

Dne 28. října 2018, byla vysazena na návsi v 

Olšanech lípa. Tento strom, jak všichni víme, je sym-

bolem naší vlasti. Je to náš národní strom, již od ne-

paměti. Vysazuje se při pamětních událostech a výro-

čích, souvisejících s naší státností. 

Za zajímavost stojí, že oficiálně se stala lípa 

stromem Slovanů v roce 1848, na Všeslovanském 

sjezdu v Praze. Od té doby ji Češi považují za národ-

ní strom. Tímto jsme si i my v Olšanech připomněli 

100 let od vzniku samostatného Československa. 

Samotná výsadba národního stromu musí splňo-

vat předem stanovená pravidla. O tom nám něco po-

věděl pan Martin Šlejtr, který tento strom sázel. 

- jednak datum výsadby, nejlépe v den výročí 

státního svátku 28.10.2018 

- výběr vhodného místa pro výsadbu a to je, re-

presentativní veřejné místo vhodné pro jeho 

rozvoj, aby na tomto místě vydržel co možná 

nejdéle. V našem případě je to na konci nově 

vznikající stromové osy, která vede skrz náves a 

ústí proti památníku z první světové války. 

- označení stromu by mělo být i trvanlivě pevně 

ukotvené, odolné proti vandalismu, nejlépe vy-

tesané do kamene, či kovová deska uchycena 

k dostatečně velkému kameni. 

- posledním důležitým bodem je druh stromu, 

měl by to být náš národní strom, a to LÍPA 

SRDČITÁ (TILIA CORDATA). 

Pan Martin Šlejtr dále řekl: „Všechny výše uve-

dené podmínky jsme splnili, krom jediné, a to ozna-

čení stromu. Nicméně to napravíme.“ 

Děkujeme všem zúčastněným, zejména panu 

Martinu Šlejtrovi za poučná slova. Dále bychom rádi 

poděkovali panu Jaroslavu Stehlíkovi z Kluků 

(rodáku z Olšan), který se zasadil o vznik kopie kro-

niky obce Olšany.  Jana Nesnídalová 

SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ LÍPY V OLŠANECH 
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KALENDÁŘ ŽIVOTA 

NOC KOSTELŮ 25. května  
V pátek večer 24. května se opět na 

mnoha místech otevřou dveře a brány koste-

lů. Noc kostelů bude, stejně jako v předcho-

zích letech, opět příležitostí pozvat co nejšir-

ší veřejnost do kostelů. Ve večerní atmosfé-

ře se nabízí možnost setkat se s křesťan-

stvím prostřednictvím hudby, historie, umě-

ní a nevšedního zážitku. Do celostátního 

programu se zapojuje již počtvrté náš kostel 

svatého Jana Křtitele na Klukách. 

Brány kostela se otevřou v 17:30 a bu-

dou otevřeny do 19:30 hodin. Přijďte se za 

námi podívat, případně si zazpívat. Připravi-

li jsme si pro vás program, malé občerstvení 

a můžete přispět v rámci dobrovolné sbírky 

na opravu sakristie. V šest hodin se připojí-

me rozezněním zvonů k celorepublikové 

Noci kostelů. Malý i velcí, přijďte mezi nás. 

KALENDÁRIUM 
Duben 

  6.4.  Úklid obcí 

30.4.  Čarodějnice 

 Stavění máje v Olšanech 

Květen 

  4.5. Stavění májí Kluky, Pucheř 

 Večer májová zábava (SDH Kluky) 

  8.5. Pucheř Burza 

25.5. Oslava sboru SDH Olšany 

Červen 

  2.6. Dětský den 

Červenec 

14.7. Zábava na myslivecké chatě (OÚ se 

Spolkem myslivců) 

Bude upřesněno:  Hasičská soutěž 

Srpen 

24.8. Dožínky na Puchři 

Září 

  7.9. Oslavy 730 let obce Kluky 

Říjen 

19.10. Drakiáda 

Prosinec 

1.12. Advent u obecního úřadu 

 Rozsvícení vánočního stromu 

POZNÁVÁTE? 

Vážení spoluobčané,  

v naší rubrice Poznáváte? chceme vzpomínat na časy minulé. 

Rádi uveřejníme Vaše staré fotografie. Děkujeme za jejich zapůjče-

ní k digitalizaci. 

S úctou Vaše redakce.   


