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USNESENÍ OBCE
Usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 17/2019 schvaluje Rozpočtové opatření Obce Kluky č. 1
Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 18/2019 schvaluje rozšíření pracovní doby
v MŠ Kluky ze 7.00 – 15.00 hod. na 6.30 – 16.00
hod., včetně navýšení odpoledních svačin ve školní
jídelně.

Usnesení č. 19/2019
Zastupitelstvo obce Kluky bere na vědomí a svým
usnesením č. 19/2019 schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ředitelky MŠ Kluky.
Usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č.
20/2019 schvaluje dle předložených nabídek zhotovitele na akci „Výměna oken v hasičárně na Klukách“.
Vyhodnocena a vybrána byla nabídka firmy OKNOSTYL group s.r.o., Kuřim, cena bez DPH ve výši
41.469,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce
k jednání a podpisu smlouvy.
Usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo projednalo a svým usnesením č.
21/2019 schvaluje nákup užitkového automobilu
v ceně do 250.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání a podpisu kupní
smlouvy.
Usnesení č. 22/2019
Zastupitelstvo na základě závěru Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kluky a rok 2018
svým usnesením č. 22/2019 schvaluje Závěrečný
účet za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Kluky včetně příspěvkové organizace MŠ Kluky za rok 2018 bez výhrad.
Návrh usnesení č.23/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením
č.23/2019 schvaluje účetní závěrku Obce Kluky a
MŠ Kluky za účetní období 2018 sestavenou k
31.12.2018 .
Usnesení č. 24/2019
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.
24/2019 schvaluje převod zůstatku finančních prostředků MŠ Kluky z r. 2018 ve výši 26.683,62 Kč do
fondu rezerv.
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Usnesení č. 25/2019
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením č. 25/2019 souhlasí se složením konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kluky, Kluky 56, ve znění dle důvodové zprávy řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Kluky.
Naděžda Vrbová

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:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

6.00 - 10.00, 14:00-17:00
6.00 - 17.00
6.00 - 17.00
6.00 - 17.00
6.00 - 17.00
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

AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení a milí spoluobčané,
dnešní povídání bych ráda začala pozvánkou na oslavu
jubilea, které v tomto roce jedna z našich obcí slaví, a to 730
let od vzniku obce Kluky. Každé výročí je důvodem nejen
k oslavě, ale také k zamyšlení nad tím, co se v uplynulém
čase událo. Někteří z nás ještě pamatují oslavu 700 let obce,
která proběhla v roce 1989. Za těchto 30 let se mnohé změnilo, a i naše obec je jiná. Na oslavě zavzpomínáme na doby
minulé a pobavíme se u dobrého jídla a pití. Ani naše děti
nepřijdou zkrátka, připravujeme pro ně pestrý program. A
nakonec večer nám k tanci i poslechu zahraje hudba. Co víc
si přát. A kdy se toto vše uskuteční? 7. září 2019 na fotbalovém hřišti na Klukách. Program oslavy bude včas vyvěšen.
Všichni jste srdečně zváni.
A teď největší události za uplynulé tři měsíce.
Mateřská škola Kluky – od prvního září 2019 nastanou velké změny v naší mateřské škole. Jak už víte, navýšili
jsme počet dětí z 18 na 20. Toto je již maximum dětí, které
naše školka vzhledem k hygienickým předpisům pojme. Také jsme od září navýšili otevírací dobu školky ze 7.00 –
15.00 hod. na 6.30 – 16.00 hod. Toto vše sebou přináší zajištění odpolední svačiny pro děti, navýšení pracovní doby pro
paní školnici, sehnat paní učitelku na zkrácený úvazek, zakoupit šatnové skříňky, peřinky, nádobí atd.
No a poslední změnou ve školce je výpověď současné
paní ředitelky. Takže jsme vypsali konkurzní řízení na novou
paní ředitelku. První kolo proběhlo 24. června 2019. Druhé
kolo, z kterého vzejde nová paní ředitelka, se koná 10. července 2019. Končící paní ředitelce přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě a nově příchozí
paní ředitelce přejeme, aby se ji u nás líbilo a děti ji dělaly
jenom samou radost.
Voda pro všechny naše obce – vyvolali jsme jednání
s VHS p. ředitelem Štěpánem a diskutovali o nedostatku vody, který mají občané Puchře, Olšan a Nové Lhoty. Přislíbil
nám pomoc a zpracoval studii, kde je řešena otázka vody a
kanalizace ve všech obcích. Pucheř a Olšany by byly napojeny na vodovod Kluky a Nová Lhota na vodovod Úmonín. To
je z důvodu kratší vzdálenosti přivaděče a jeho vedení po
pozemcích obce Kluky a Úmonín. Vše je běh na dlouhou
trať, ale začneme již letos a to tím, že necháme zpracovat
projektovou dokumentaci. Bez té se dál nedostaneme. Na
projektovou dokumentaci nejsou vypsané žádné dotace, takže je bude muset obec zaplatit z vlastních peněz. Předběžný
rozpočet je cca 750.000,- Kč.
Dotace, které jsme letos podali – letos jsme celkem
podali žádosti o tři dotace, a to o zařazení do programu

„Podpora obnovy místních komunikací“ na obnovu komunikace v lokalitě Vodrantská I. Kluky. V této žádosti jsme
skončili na 360. místě jako náhradníci.
Další žádost jsme poslali na obnovu sochy římského
vojáka. Tato žádost byla úspěšná a Ministerstvo kultury ČR
nám schválilo dotaci ve výši 100.000,- Kč.
Poslední dotace, které jsme využili, byla žádost o finanční příspěvek Nadaci ČEZ v grantovém řízení Udržitelný
rozvoj. Jednalo se o revitalizaci zeleně a doplnění nového
mobiliáře na Klukách a v Nové Lhotě. Tento příspěvek jsme
nezískali, ale oslovili jsme velké firmy v okolí. Jedna z firem
přislíbila, že nám s tímto záměrem pomůže. Tak se budeme
těšit.
Zaměstnanci OÚ – jistě jste si již všimli, že pracovníci
obecního úřadu jezdí v novém autě, a to modrém Citroënu.
Stávající Ford transit byl již ve velmi špatném technickém
stavu a neprošel by technickou kontrolou, která mu v červnu
skončila. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni koupit auto nové.
Na žádost paní ředitelky mateřské školy byla na dětském hřišti u obecního úřadu instalována pergola nad pískoviště s posezením. Pergola se povedla a hlavně plní účel zastínění pískoviště. Při té příležitosti jsme také vyměnili písek
v pískovišti za nový.
Meteorologická předpověď na letošní jaro nevyšla a
místo sucha nás trápily přeháňky, deště a průtrže mračen
s bouřkami, takže nejenom že jsme sekali trávu pořád dokola, ale také jsme řešili lokální záplavy. Nejvíce problematická je cesta k Úmonínu a ke kostelíčku v Nové Lhotě.
Také jsme opravili studnu na hřbitově Kluky – rozebrala se stará nadzemní část, osadila se skruž a nové krycí desky
a koš pumpy se pustil do maximální možné hloubky. Problémy s vodou to bohužel nevyřeší, tak musíme sehnat studnaře, který by studnu prohloubil.
V současné době dochází k renovaci lavic se stoly na
hřišti Kluky. Lavice jsou již ve velmi špatném stavu, takže je
do oslav musíme zrekonstruovat. Bude se natírat železná
konstrukce a měnit dřevěná prkna za nová.
Ještě jedna milá informace. Určitě Vašim zrakům neuniklo, že místostarostka je v jiném stavu. Tato skutečnost, ale
nijak neohrozí její práci pro obec, v které bude po celou dobu
mateřské dovolené pokračovat. Tímto bych chtěla popřát jí i
miminku, které se má narodit v červenci, hodně zdraví, štěstí
a lásky.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála krásné léto
plné sluníčka, koupání, odpočinku a dovolených. A na
všechny se moc těším při společných setkáních jako třeba
byl dětský den nebo mše v kostelíčku v Nové Lhotě.
Vaše starostka Naďa Vrbová
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CO SE U NÁS DĚJE
SBĚR PAPÍRU PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU
Ve školním roce 2018-2019 se naše školka zapojila do soutěže o sběr papíru
12.10.2018 bylo sebráno 700 kg tj. 1 050 Kč
11.01.2019 bylo sebráno 800 kg tj. 1 200 Kč
18.04.2019 bylo sebráno 1 880 kg tj. 2 850 Kč
21.06.2019 bylo sebráno 1 420 kg tj. 2 130 Kč
Celkem 7 230 Kč
Do posledních dvou sběrů se zapojili občané
všech našich obcí a sběr se markantně navýšil. Díky
tomu naše školka získala třetí místo v „Soutěži mateř-

4

ských škol ve sběru druhotných surovin – v přepočtu
na žáka“ od společnosti EKO KOM. Za to Mateřská
škola a Obecní úřad všem děkují. V loňském roce se
za sběr koupili dětem žebřiny, v letošním roce velká
stavebnice v hodnotě 7 500 Kč. Ještě jednou všem
děkujeme a doufáme, že už teď papír sbíráte, abychom v příštím školním roce zase našim dětem udělali radost s nějakými pěknými dárky.
Ženy Kluky nezůstávají pozadu a jako každý rok,
tak i letos dětem mateřské školy věnovaly finanční
dar na vybavení. Tentokrát v hodnotě 4 000 Kč .
Naděžda Vrbová

CO SE U NÁS DĚJE
ÚKLID NAŠICH OBCÍ A JEJICH OKOLÍ
Dne 6. dubna 2019 proběhla celorepubliková
akce „Ukliďme Česko“. Tato akce se koná dvakrát
do roka a letos poprvé se jí zúčastnilo i 53 občanů
všech věkových kategorií našich obcí. Ruku k dílu
přiložili i hasiči a sportovci z Kluků. A v neposlední
řadě myslivci, kteří všechen odpad také svezli. Díky
lidem , kteří se oficiálně zaregistrovali, jsme dostali
od organizace „Ukliďme Česko“ pytle na odpad a
rukavice zdarma. Obec Kluky po sběru zajistila občerstvení v místní restauraci U Fialky, kde si všichni
po dobře vykonané práci pochutnali na grilovaných
klobásách. Co napsat nakonec. Byl to krásný den,
který jsme si užili a odcházeli jsme s pocitem, že
jsme udělali něco užitečného pro naše obce, a hlavně
pro naši přírodu.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Další
úklid se uskuteční dne 21.září 2019, tak se na Vás už
moc těším a doufám, že přijdete ještě ve větším počtu.

Katka Kraftová (Vrbová)

Milí spoluobčané obce Kluky,
chtěla bych Vás touto cestou požádat o
„zlepšení“ stání, parkování v naší obci, a to
zejména v ulici Vodrantská. O víkendu, kdy
dochází k navštěvování Vašich babiček, strýců či kamarádů se tato ulice podobá spíše slalomové dráze.

Chtěla bych říci jen toto, nastalo období
krutých veder a bouřek. Umíte si představit,
že takovýmto slalomem bude projíždět sanitka, až někomu půjde o život, například při
srdeční příhodě, nebo že tam projedou hasiči,
kdyby došlo k požáru?
Vyhláška zní jasně: Zastavení a stání, §
25: (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný

alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro oba směry jízdy.
Pokud bychom ji chtěli striktně dodržovat, nezaparkujeme asi nikdo a je zbytečné to
řešit pokutami od PČR, a tak Vás alespoň žádám, než odejdete od svého auta, dívejte se
kolem sebe, předvídejte a nebuďte líní ujít
pár metrů navíc, možná právě těchto pár metrů zachrání někomu život.
Dále bych Vás chtěla upozornit, že pokud
jedete ulicí Vodrantská směrem k novým zástavbám, JSTE POVINNI dát přednost zprava – tedy komukoliv, kdo jede po komunikaci
od rybníka.

Děkuji Stanislava Klementová
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CO SE U NÁS DĚJE
PÁLENÍ ČARODĚJNIC V OBCI KLUKY
V podvečer, dne 30.4.2019, se již pravidelně
tohoto data, začali na louce za novými zástavbami
v obci Kluky scházet diváci čarodějnického reje,
lampiónového průvodu a ohňostroje.
Den před akcí nám bohužel namoklo, bylo
trochu chladno a terén nebyl úplně přívětivý dětským
honičkám či schovkám na místní hromadě, kterou
děti tak milují.

Hromada určená k pálení byla díky nám všem
veliká, dokonce na vrcholku s velkou čarodějnicí na
koštěti (za kterou děkujeme Arientum, kteří již několik let čarodějnici vyrábí), a hořela a především hřála
na jedničku. Dobu, než se setmělo, jsme vyplnili
opékáním buřtů a popíjením limonády, teplého svařáku, či pivem (děkujeme opět Spolku žen Kluky za
občerstvení, obsluhu a dobroty).
Po částečném shoření ohně jsme svolali děti,
zapálili jim lampióny a obešli s nimi novou zástavbu.
Po příchodu na louku už byla vcelku tma, a tak mohl
být odstřelen ohňostroj, který zakoupila obec Kluky.

Akci považujeme za velice vydařenou, až na
nemalé ranní překvapení, kdy jsme našli v ohni shořelé stavební kolečko, v němž bylo přivezeno hodným sousedem dřevo na oheň sloužící k opékání buřtů a spálenou lavičku, na které při těchto akcích sedá-

vají děti. RÁDA BYCH TÍMTO POPROSILA VINÍKY, ABY SI PŘÍŠTĚ TYTO NEKALOSTI ODPUSTILI !!!
Stanislava Klementová

LHOTECKÁ VATRA
Tradiční jarní pálení ohňů proběhlo i u nás v Nové Lhotě.
Vatru připravenou pracovníky obce zdobila fešná
čarodějnice, jejíhož zapálení se ujali lhotečtí muži.
Jejímu postupnému konci fascinovaně přihlížela malá
skupinka starousedlíků, ostatní se nejspíše zalekli nepříznivého počasí a raději zůstali v pohodlí svých domovů.
I v malém počtu se čarodějnické setkání vydařilo. Tradiční opékání buřtů, pozorování ohně a hořící
čarodějnice, sousedské popovídání zpestřilo společné
zpívání při kytaře. Těšíme se na další setkání, doufejme v hojnějším počtu.
Monika Peková
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CO SE U NÁS DĚJE
STAVĚNÍ MÁJE A PÁLENÍ ČARODĚJNIC V OLŠANECH.
Stalo se již tradicí, že se v Olšanech na návsi
v předvečer 1. května, tedy 30.dubna, staví máj. Bylo
tomu samozřejmě i letos. Nejstarší doklad o májích
je zachován z roku 1422, kdy za postavení máje dostal hoch odměnu, a to ruku děvčete. Dnes se již málo setkáváme s tradicí ručního stavění obecní máje na
návsi. Spíše vidíme vztyčování menších vyzdobených břízek před domy. Dříve je stavěli pouze mládenci svým dívkám. Máj v Olšanech je vždy vysoká
a štíhlá. Musí se oklestit, očistit a přidělat věnec. To
obstarává mužská část obce. Potom se ozdobí špička
i věnec barevnými pentlemi, to už mají na starost ženy a dětičky jim zdatně pomáhají. Vznikne krásná
staročeská máj, jež je symbolem jara, kterou muži
vztyčí ručně za pomocí ženkrůtů na návsi. Poděkováním je jim potlesk všech zúčastněných. Zábava poté
nekončí, ale opékají se buřty povídá se, děti samozřejmě nejsou k uhlídání, ale to vše k tomu patří.
Když se trochu setmí, jdeme všichni za ves, kde
už čeká na hranici čarodějnice. Máme plnou ves hasičů, takže je vše pod kontrolou. Večer venku zábava
sice skončila, ale v hasičárně u pivka je to nejlepší
zakončení svátečního dne. Tak zase za rok na shledanou na návsi.
Jana Nesnídalová

MÁJE — TRADICE LÁSKY
Jako každý rok stavějí chlapci staročeskou majku ke každému domu v obci Kluky a Pucheř, jako
tradiční symbol vítání jara. Organizátoři akce zdobí
mladé břízky fáborky a stavějí je před domy. Vše
za hudebního doprovodu p. Málka a p. Vindušky.
Průvod byl zahájen v obci Pucheř a zakončen na
Klukách. Celý tento staročeský zvyk se jako tradičně
vyvrcholil večerní zábavou s živou hudbou. Účast
byla jako vždy hojná.
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku
1422, kdy za postavení máje dostal hoch odměnu a
to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním
soudem na pražském hradě a dne 23. června 1422
byla slavena svatba.
Pavla Malá
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CO SE U NÁS DĚJE
VZNIK DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OLŠANECH
Dne 25. května 2019 jsme se sešli v hojném počtu v hasičské zbrojnici, abychom si připomněli
85. výročí vzniku dobrovolných hasičů v Olšanech. Stalo se tak 23.března 1934 na ustavující
schůzi v místním hostinci. V minulém čísle Obecních
novin nám o tom napsal Tomáš Potměšil, starosta
SDH Olšany.

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli posedět venku. V zasedací místnosti byly vystaveny fotografie
z dob minulých i současných, které nám připomněly
nejenom techniku a oblečení z těchto dob, ale také
jsme mohli pohlédnout do tváří našich známých a
milých, kteří již nejsou mezi námi a kteří utvářeli ráz
hasičské tradice v Olšanech. Změnila se technika,
oblečení, ale i náročnost hasičských aktivit. Byla zde
také možnost podepsat se do pamětní knihy. Hlavně
děti přivítaly nabídku prohlédnout si a osahat si vystavenou TATRU 148.
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Není to tak dávno, kdy tady bylo družstvo žen,
mužů i staré gardy. V minulosti zde byla i družstva
dětí. V současné době nám nějak chybí dorost a muži
nám stárnou. Jsme rádi, že díky pár jedincům stále
ještě Olšany jezdí na nějakou tu soutěž. No a když
není soutěž, tak se alespoň někdy sejdeme. V dnešní
uspěchané době jsme asi všichni rádi za nějaké to
setkání se sousedy.
Vzpomínalo se dobře, bylo prasátko, něco sladkého ke kávičce a samozřejmě hasiči musí především
hasit, takže pivko nemohlo chybět. Myslím, že se bavily nejenom děti, které využily hasičskou techniku,
a především dětské hřiště, ale i dospělí strávili krásný
den a budeme se těšit zase na další setkání
v Olšanech.

Jana Nesnídalová

CO SE U NÁS DĚJE
VZPOMÍNKY NAŠICH BLÍZKÝCH
V nové rubrice "Vzpomínky našich blízkých" jsme
tentokrát vyzpovídali hned tři pamětníky. Jsou jimi členové olšanské tzv. "Staré gardy": Luboš Nesnídal, Jaromír
Šlejtr a Alois Dvořáček.

ním hasičárny bohužel umřel. Stavbu jako takovou měl na
starosti Národní výbor Olšany. To jsme byli ještě jenom
Olšany a Pucheř. Předsedou Národního výboru byl pan
Josef. Říkalo se mu Pacička.

Pan Luboš Nesnídal se v Olšanech narodil. Je dobrovolným hasičem od 15 let, k tomuto sportu ho přivedl tatínek již ve 13 letech. Jeho starší bratr, učitel, dlouhá léta
hasičský potěr trénoval. Dnes je pan Nenídal v invalidním
důchodu, před tím pracoval jako údržbář.

Monika Peková: Jaká byla v 70. letech technická vybavenost vašeho sboru?
Alois Dvořáček: Byla tady stříkačka. Ta byla ve staré
zbrojnici, která je teď nově opravená. Má novou fasádu.

Pan Jaromír Šlejtr je také olšanský rodák a hasičskému sportu se věnuje od dětství, nyní pracuje v ZD Krchleby jako řidič.
Posledním dotazovaným je Pražák, "kluk křtěný Vltavou", pan Alois Dvořáček, který je v důchodu, před tím
pracoval jako mistr na učilišti v Praze. Do Olšan jezdil k
babičce a dědovi a v dětství také podlehl hasičskému vábení. Dnes si v Olšanech užívá zasloužený důchod.
Monika Peková: Jak jste se dostali k hasičskému sportu?
Luboš Nesnídal: To byla tady ve vsi pomalu taková povinnost. Jediná aktivita tady v obci. Naši tátové byli hasiči,
sousedi, kamarádi ...
Jaromír Šlejtr: Když oni skončili, tak jsme my nastupovali.
Monika Peková: Nyní spolu sedíme v olšanské hasičárně,
tuším, z konce 70. let. Kde jste se scházeli před tím?
Alois Dvořáček: To bylo v hospodě U Kavříků, tam, kde
bydlela paní Bártová.
Jaromír Šlejtr: Tam se chodilo na pivo a k holiči. Ostříhali vás tam za dvě koruny. Stříhal pan Kavřík.
Monika Peková: A to bylo kdy?
Luboš Nesnídal: To bylo na začátku 70. let.
Monika Peková: A kdy byla postavena současná budova
olšanských hasičů?
Luboš Nesnídal: To bylo zhruba v roce 1977. Probíhalo to
jako Akce Z a všichni Olšaňáci chodili na brigádu. Nám
nebylo ještě ani 15. Chodili jsme v týdnu i o víkendech. Ze
začátku to bylo placený. Dostávali jsme nějakou symbolickou částku. Pár korun. Potom už ne.
Alois Dvořáček: Já jsem jezdil o víkendech a odpočíval
jsem prací.

Luboš Nesnídal: Taky jsme měli krásný starodávný hasičský auto. Otevřený. To dokonce hrálo ve filmu Obrácení
Ferdiše Pištory. Ve filmu byl dokonce vidět nejenom nápis
na autě Olšany, ale i naši hasiči pan Pařez a pan Šlejtr. To
auto tu nezůstalo. Bylo v dezolátním stavu a někdo si ho
koupil. Dostali jsme nový auto 805.
Monika Peková: A jaké další vozy prošly vaším sborem?
Jaromír Šlejtr: Po 805 to byla Liazka a teď Tatra. Liazka
teď stojí támhle nahoře v ZD. Takže nejspíše shnije.

Monika Peková: Kdo organizoval celou stavbu?

Alois Dvořáček: A pak byla taková malinká stříkačka dlouhý osobák.

Luboš Nesnídal: Byl to pan Mrázek. Ještě před dokonče-

Monika Peková: Na fotkách vašeho sboru jsou i ženy
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hasičky. Kdy pronikly do tohoto dříve ryze mužského
sportu ?
Luboš Nesnídal: Holky s námi chodili trénovat už od
kategorie mladý hasič, ale neměly svoji vlastní kategorii.
Samostatná soutěž pro ženy byla až po revoluci a v ní
soutěžily naše vlastní děti - holky.
Monika Peková: Hasičské soutěže, to je velký pojem.
Jak na ně vzpomínáte?
Jaromír Šlejtr: Závodili jsme už jako děti, dorostenci,
muži. Jedno z našich nejlepších umístění družstev, bylo
tuším, v soutěži Plamen, byla v Mělníku a vybojovali
jsme třetí místo. Závodilo se taky v kategorii jednotlivců.
V roce 1976 jsem byl dokonce na republice.
Luboš Nenídal: Jára byl v kraji první, já jsem skončil
třetí, postupová místa byla bohužel první dvě.
Jaromír Šlejtr: Po roce 2000 jsme jezdili na soutěže
hned ve třech kategoriích: muži, ženy a stará garda. To
nás bylo opravdu hrozně moc. Členové týmů byli hlavně
Olšaňáci a lidi, kteří mají k Olšanům nějaký vztah.

Luboš Nenídal: Ještě před pár lety bych mohl říct Starou
gardu , ale tu, už asi dohromady nedáme. Zbyli jsme pouze 4. Ale Mladých hasičů je deset a ty stále jezdí na soutěže.
Monika Peková: Na co nejraději ze své hasičské minulosti vzpomínáte?
Alois Dvořáček: Hezké vzpomínky máme na tzv. starý
útok. Pořadovka, přesné útoky, sestřelení terče, obraty,
úkroky. Za každou chybu body dolů. Každý číslo mělo
svoji úlohu. Bylo nás šest.
Luboš Nesnídal: Často nás zvali na předváděcí akce,
zejména po roce 2000. Pamětníci byli nadšení.
Alois Dvořáček: Museli jsme mít speciální oblečení.
Pracně jsme sháněli kalhoty, bundu, těžký opasek ... Starý
útok , to byla 70. léta. Vrátili jsme se k tomu, co jsme se
učili jako malí kluci. Naštěstí se nám podařilo sehnat manuál. Rok jsme se připravovali a dřeli.
Jaromír Šlejtr: Vystupovali jsme na různých akcích.
Někde nám dali i sud. Výhodu měli ti, co byli na vojně.
Těm to šlo. Letos jsme chtěli rozšířit družstvo a bohužel
to nevyšlo. Příliš hodně práce. Vojna těm mladým chyběla. Taky jsme před deseti lety vyrazili na soutěž s dvacetiletými. My, padesátníci, jsme se probojovali na čtvrté
místo. Mladí kluci zmatkují , my jdeme v klidu, na jistotu.
Luboš Nesnídal: Pro nás, starý pány, je nejhoší štafeta.
Pokud jde o pořadovku a technické věci, tak mladým stačíme. Jako mladý jsme běhali na všech soutěžích okresu a
soutěžili jsme i na republice. Dnes už nemáme fyzičku.
Navíc, dnes už to oproti době po revoluci upadá. Mladý
lidi už hasičský sport příliš nedělají.
Monika Peková: A co vaše děti? Propadly některé hasičskému sportu?

Luboš Nesnídal: Obvykle jsme v pátek nebo v sobotu
zatrénovali a potom se jelo na soutěž. Někdy jsme jezdili
i na třídenní soutěže.
Monika Peková: A co dnes? Kolik máte členů?
Jaromír Šlejtr: Moc nás není , tady v obci. Ale všichni
jsou u hasičů. Na výroční schůzi sboru hasičů nás bylo 43
a máme asi 100 občanů.
Monika Peková: Abychom nezůstávali jenom v minulosti. Máte v současnosti nějaké aktivní hasičské družstvo?
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Luboš Nesnídal: Moje holky byly hasičky. A to úspěšné.
Bohužel družstvo holek se v Olšanech rozpadlo, musely
jít do Krchleb. Dnes už se hasičskému sportu věnuje jenom jedna, a to příležitostně.
Monika Peková: Stal se někdo z Olšan profesionálním
hasičem?
Luboš Nesnídal: Ano. Jsou to: Martin Mrázek, Tomáš
Potměšil, David Kučera a Mirek Potměšil.
Monika Peková: To je asi ta nejlepší vizitka dobrovolných hasičů podílet se na výchově profesionálů. Nezbývá
mi nic jiného, než vám popřat hodně nových nadšených
hasičů a hlavně hodně zdraví. Děkuji za rozhovor.

CO SE U NÁS DĚJE
BURZA PUCHEŘ 2019
Setkání historické techniky spojené s burzou
náhradních dílů každoročně pořádá 8. května KHV
Pucheř. Tohoto setkání se účastní velký počet vystavitelů, prodejců různých dílů, a také skupinka rádioamatérů, kteří přijíždějí z celé republiky. Počet vystavitelů i návštěvníků se rok co rok zvyšuje.
Na setkání jste se mohli pokochat nejen historickými auty, ale také jste si mohli poslechnout muziku
kapely Věnovanka z Čáslavi, na kterou se těšilo hodně návštěvníků. Výstava na vysekané louce trvala po
celý den, jen po poledni se vozidla vydala na spanilou jízdu, která vedla přes Olšany, Novou Lhotu,
Souňov, Vodranty, Močovice, Kluky a ukončena byla na návsi v Puchři u Lípy svobody, kde byla položena kytice jako vzpomínka na její zasazení. Lípa
byla zasazena na počest prvních svobodných voleb v
roce 1990. Dále následovalo poděkování účastníkům, kapela Věnovanka zahrála několik písní. Nakonec se všichni přesunuli zpět na louku, kde pokračovala výstava a volná zábava.

Rádi bychom Vás pozvali na další akci, a to Dožínkové podmítání, která se uskuteční 24. 8. 2019 na
Puchři. Začátek bude v 8:00 a od 10:00 bude hrát
Golčovanka. Budete se moci seznámit s tím, jak probíhaly zemědělské práce dříve. Proběhne ukázka sečení samovazačem značky Melichar, stavění panáků
a mlácení strojní mlátičkou. Těšíme se na Vás.
Josef Výborný

DĚTSKÝ DEN
Obec Kluky společně se sdružením Ženy Kluky
připravily pro děti a rodiče dne 2.6.2019 odpoledne
plné her a zábavy.
Hry byly zaměřené na pohyb, jemnou motoriku,
poznávání, na smysly atd.. Přijel i koník, na kterém
se děti mohly projet. Děti se též mohly vyřádit na
velkém skákacím hradě.
Obec poskytla zdarma každému dítěti párek
v rohlíku, zmrzlinu a nealkoholické pití. Vstupné bylo i letos dobrovolné. Účast byla opět vysoká, za což
jsme velice rádi. Dětského dne se zúčastnilo cca 70
dětí, což potěšilo každého z pořádajících dobrovolníků.
Budeme se na Vás těšit i příští rok.

Pavla Malá

V soutěži školek Ministerstva vnitra ČR o
nejlepšího velikonočního zajíčka získal Adam Klement 1.místo. Gratulujeme.
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ZAČÁTEK JARA V NAŠÍ MATEŘINCE
Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým
klíčkem - těmito slovy z jedné písničky jsme
pomaloučku přivítali jaro a zamávali zimě. Paní
Zima nás letos zklamala. Když už se konečně
roztrhla sněhová peřina, popadli jsme lopaty a šli si
zajezdit na stráňku k čističce. Sníh vydržel jen pár
dní a my jsme ani nestihli postavit sněhuláka. Děti si
sněhuláky zhotovily alespoň z vaty a sněhové koule
z papíru. To byla koulovačka! Vůbec nám nevadilo,
že jen ve třídě.
V únoru jsme navštívili divadelní představení
„Povídání o pejskovi a kočičce“. Pohádka byla
protkána krásnými a chytlavými písničkami, které si
děti ihned oblíbily. Dvě naše děvčata byla dokonce
vybrána na jeviště a vyzkoušela si hraní a zpívání
společně s herci. Máme ve školce opravdu rozené
herecké hvězdy!
Dalším velkým lákadlem byl karneval. Děti
pomohly vyzdobit třídu, vyrobily si ve školce
nápadité a zajímavé masky a rodiče jim připravili
krásné kostýmy. Proběhla přehlídka masek, děti
zatančily oblíbené tanečky a pak přišla na řadu
diskotéka. Všichni jsme si užili plno zábavy a
legrace.
Ve školce proběhlo další kolo sběru starého
papíru. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat těm,
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kteří nám pomáhali. Opravdu si toho ceníme, protože
díky takto získaným finančním prostředkům, jsme si
už v minulých letech mohli pořídit např. žebřiny do
třídy, XXL šlapadlo, nebo velkou molitanovou
stavebnici.
S několika děvčaty jsme připravili pásmo
básniček a písniček na oslavu MDŽ, kterou pořádaly
Ženy Kluky. V březnu proběhly v naší školce také
dvě besedy - s dopravním policistou a s pracovnicemi Červeného kříže. Na konci března pojedeme
na další divadelní představení – „Káťa a Škubánek“.
Měsíc duben byl důležitý pro naše předškoláky,
kteří měli zápis do základní školy. Popřáli jsme jim
hodně štěstí, ať vše zvládnou na jedničku! Krásné
letní dny a hodně sluníčka přeje kolektiv MŠ
KLUKY.
Naděžda Vrbová

CO SE U NÁS DĚJE
64. POLABSKÉ DERBY OHAŘŮ O PUTOVNÍ CENU KARLA KRÝZY
S UDĚLENÍM TITULŮ ACT A RES. CACT
V neděli 19. května 2019 proběhl v honitbě Kluky
64. ročník této soutěže, která se koná pravidelně od roku
1954 s různými obměnami v pravidlech, pod původním
názvem Memoriál Karla Krýzy a nynějším názvem Polabské derby ohařů o putovní pohár Karla Krýzy (PDO).
Soutěž střídavě pořádají OMS Kutná Hora, Nymburk,
Mladá Boleslav a Kolín k uctění památky vynikajícího a
uznávaného kynologa Karla Krýzy, který působil převážně v Polabí, kde jeho zásluhou dosáhla myslivecká
kynologie vysoké úrovně.
Lví podíl na zorganizování letošního ročníku soutěže nese Českomoravská kynologická jednota Praha,
OMS Kutná Hora ve spolupráci s Mysliveckými spolky Kluky a Věno Kluky.
První ročník soutěže kynologové uspořádali již v
roce 1954. Soutěž je určena ohařům všech plemen, kteří
v roce konání absolvovali zkoušky vloh v I. ceně a komise je vybrala na polabské derby ohařů. Musejí také splňovat podmínku věku, tj. narození v minulém nebo předminulém roce v listopadu nebo v prosinci. Soutěží jednotlivci
a družstva. Do kategorie družstev účastníky nominují pořadatelské okresy, jednotlivci mohou být i z jiných okresů
či krajů. Prvenství získává družstvo, jehož tři nejlepší zástupci mají nejvyšší celkový součet bodů. Mezi jednotlivci vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě
rovnosti bodů rozhoduje věk.

Letos se účastníci soutěže setkali v neděli ráno na
myslivecké chatě v Nové Lhotě, proběhla prezentace soutěžících, veterinární kontrola a také fotografování družstev a jednotlivců. Po slavnostním zahájení a uvítacím
projevu si každý vůdce vylosoval startovní číslo a zařadil
se do skupiny k rozhodčím. Počasí přálo a skupiny se
svými rozhodčími vydali do honitby, kde rozhodčí posuzovali chuť k práci, vrozené vlohy, vystavování a klid
před zvěří i chování vůdce a jeho vztah k psovi. Hodnocení neměli jednoduché. Všichni vůdci vedli své ohaře, jak
nejlépe mohli. Mezi vůdci byli mladí a méně zkušení, ale
také staří a "ostřílení” cvičitelé a chovatelé. Je tedy patrné, že lovecká kynologie v Polabí má svoji úroveň a příznivce ve všech věkových kategoriích.
Jako první se v soutěži umístila Ola z Doubravanských polí, KO, p. Josef Poděbradský, mezi družstvy
zvítězilo družstvo OMS Kolín. Všichni, kteří úspěšně absolvovali 64. ročník PDO, převzali od pořadatelů diplom
a ceny. V paměti zúčastněných a v kronice Polabského
derby ohařů bude letošní ročník zapsán jako zdařilý. Nešlo jen o získání co nejvíce bodů, ale také o setkání přátel
lovecké kynologie, o výměnu zkušeností a zjištění kvality
chovů ušlechtilých plemen ohařů.
Velké díky tak patří všem, kteří se podíleli na přípravách a hladkém průběhu soutěže!

Vladimíra Benešová, čerpáno – historie PDO
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MŠE V NOVÉ LHOTĚ
Kostel sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě se
v neděli 23.6.2019 před polednem zaplnil do posledního místa poutníky, kteří se zaposlouchali do kázání
na počest jmenovaného svatého. Prostý, ale zvláštní
a nezapomenutelnou mystickou atmosférou obdařený
kostelíček, přivítal věřící z širokého okolí. Odměnou
všem zúčastněným byla také nádherná vyhlídka do
prosluněné krajiny. Vyhlídka láká nejenom věřící,
ale i jiné návštěvníky. Pro všechny je připraveno příjemné posezení a ohniště. Nám nezbývá jenom doufat, že nikdo z nás nezapomene udržet toto krásné
místo v čistotě a bez odpadků.
Monika Peková

NOC KOSTELŮ
V pátek večer 24. května 2019 proběhla
celorepublikově Noc kostelů. Stejně jako v předchozích letech se zapojil i náš kostel svatého Jana
Křtitele na Klukách. Celá akce započala v 18 hodin.
Zazněl klucký zvon jménem Václav a zazvonil nám
na něj, jako každý rok, pan Zinek.
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Doufáme, že se vám naše povídání o historii,
provádění, zpívání a také čas s námi líbil. Děkujeme
vám všem, co jste přišli a budeme se na vás těšit
opět příští rok.
Lucie a Petra

CO SE U NÁS DĚJE
FOTBALOVÁ SEZÓNA 2018/2019
Poslední zápas 3A třídy odehráli fotbalisté Kluky dne
15.6.2019 od 10:00, kdy porazili Bílé Podolí B jedním

gólem, který dal Milan Šrámek. Výsledná tabulka pro
sezónu 2018/2019 vypadá takto:

STAROSTOVSKÁ ZÁBAVA NA MYSLIVECKÉ CHATĚ
Rok se s rokem sešel a na myslivecké chatě proběhl 15.6. druhý ročník taneční zábavy, která byla
pořádaná na počest starostky obce Mysliveckým
spolkem Kluky, stejně jako soutěž ve střelbě O pohár
starosty, která se konala odpoledne.
Dvě hodiny před zahájením večerní zábavy vypukl opravdu silný liják a krupobití, které zaplavilo
silnice, obce, polámalo stromy, a tak se začala naskýtat otázka, zda vůbec zvládne dorazit kapela Alboro, která měla zajištovat hudební doprovod na akci. Vše ale dopadlo podle plánu a zábava, která byla
připravena tentokrát v interiéru a v pergole před
mysliveckou chatou, začala ve 20:00. Obecní úřad

zajišťoval dopravu na chatu i z ní, přesto účast nebyla tak silná, jak by mohla být, 40 zúčastněných.
Nicméně atmosféra byla i tak velmi příjemná a
veselá, přítomní, zdálo se, užívali sobotního večera plnými doušky.
Občerstvení bylo výtečné, rozleželý gulášek,
polévka a další pochutiny z rukou myslivců, potěšily
chuťové buňky. Této akci ze strany organizátorů
skutečně nic nechybělo, do dalších let bych jí jen
přála větší pozornost, kterou si zaslouží a hlavně více
návštěvníků ze všech našich obcí, nejen z Kluků.

Jiřina Hanušová
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KALENDÁŘ ŽIVOTA
NAROZENÍ
Jiří Douda, březen, Kluky

POZNÁVÁTE?

Šarlota Brejšová, květen, Kluky
Eliška Kmochová, červen, Kluky
Elena Kučerová, leden, Olšany

VZPOMÍNÁME
Lenka Vařečková, duben, Kluky

KALENDÁRIUM
Červenec
24.8. Hasičská soutěž
Srpen
24.8. Dožínky na Puchři

Vážení spoluobčané,
v naší rubrice Poznáváte? chceme vzpomínat na časy minulé.
Rádi uveřejníme Vaše staré fotografie. Děkujeme za jejich zapůjčení k digitalizaci.
S úctou Vaše redakce.

Září
7.9. Oslavy 730 let obce Kluky
Říjen
19.10. Drakiáda
Prosinec
1.12. Advent u obecního úřadu
Rozsvícení vánočního stromu

Děkujeme ze zapůjčení fotografií paní Janě Nesnídalové z Olšan.
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