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USNESENÍ OBCE 

Zápis č. 3/2021 zasedání ZO ze dne 27.4.2021 

Usnesení č. 11/2021    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 11/2021 schvaluje Rozpočtové opatření  Obce Kluky č. 
2/2021 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 12/2021 
schvaluje koupi zahradního traktoru STARJET P6 PRO 
od firmy SECO za cenu 214.900,- Kč vč. DPH. Zároveň 
pověřilo starostku obce k potřebným úkonům s tím spoje-
ných. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 13/2021 
schvaluje  podání žádosti o poskytnutí  dotace na Minis-
terstvo vnitra ČR a na Středočeský kraj na pořízení do-
pravního automobilu v pro SDH Olšany. Zároveň pověřu-
je starostku obce k dalšímu jednání a podpisu žádosti. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 14/2021 
schvaluje  Dodatek č. 13 ke smlouvě na zajištění odvozu a 
uložení tuhého komunálního odpadu č. 
S/100183/05324108/001/2006 mezi AVE CZ Čáslav – 
Obec Kluky. Zároveň pověřuje starostku obce k podpisu 
tohoto „Dodatku“.  

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 15/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 15/2021 
schvaluje  Dodatek č. 16 ke smlouvě na zajištění odvozu 
separovaných odpadů č. S/100183/05324108/002/2006 
mezi AVE CZ Čáslav – Obec Kluky.  Zároveň pověřuje 
starostku obce k podpisu tohoto „Dodatku“. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 16/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 16/2021 
souhlasí s Plánem společných zařízení v rámci Pozemko-
vých úprav v katastrálním území Nová Lhota. Zároveň 
pověřuje starostku obce k dalším potřebným úkonům s 
tím spojených. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 17/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č .17/2021 

schvaluje Záměr Obce Kluky č. 1/2021 pronajmout bez-
platně část pozemku p.č. 1/7, výměra 0,68 m2 zapsaný 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středo-
český kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, uvedený na 
LV č. 10001 pro obec Kluky v k.ú Kluky u Čáslavi,  pro 
umístění Z-BOXU.  

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 18/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 18/2021 
schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 1/7, výměra 0,68 
m2 zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, 
uvedený na LV č. 10001 pro obec Kluky v k.ú Kluky u 
Čáslavi,  pro umístění Z-BOXU. Zároveň pověřuje sta-
rostku obce k podpisu Smlouvy pro umístění Z-BOXU a 
spolupráci při jeho provozování a k dalším potřebným 
úkonům s tím spojených. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 19/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 19/2021 
souhlasí se Záměrem Obce Kluky směnit pozemek pana 
FS p.č. 404/3 o výměře 311 m2, kú. Olšany u Čáslavi za 
pozemek Obce Kluky p.č. 270/3 o výměře 196 m2, kú 
Pucheř. Koupi pozemků od pana FS - pozemek p.č. 100/5 
(448m2), p.č. 430 (399m2) oba v k.ú. Olšany u Čáslavi, 
celkem 847 m2,  cena 20,- Kč/m2. Prodej části pozemku 
p.č. 8/1 (cca 259 m2) v k.ú. Pucheř, cena 200,- Kč/m2. 
Kupující zajistí a uhradí geodetické zaměření + geome-
trický plán, Smlouvu o směně, prodeji a koupi a zaplatí 
Návrh na vklad do katastru nemovitosti. Zároveň pověřilo 
starostku obce k podpisu smlouvy a dalším potřebným 
úkonům s tím spojených. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.20/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 20/2021 
schvaluje jako zhotovitele Opravy místní komunikace od 
vodojemu k Vodrantské ulici na Klukách firmu Michaela 
Domová, Sadská. Cena za dílo je 338.500,-Kč. Zároveň 
pověřilo starostku obce k podpisu smlouvy a dalším po-
třebným úkonům s tím spojených. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 21/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 21/2021 
schvaluje doplnění dvou sloupů veřejného osvětlení 
v lokalitě Nová zástavba. Stavbu provede firma Havel 
Čáslav. Cena za dílo je 63.217,66 Kč vč. 21% DPH. Záro-
veň pověřilo starostku obce k dalším potřebným úkonům 
s tím spojených. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 
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USNESENÍ OBCE 

Usnesení č. 22/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 22/2021 
schvaluje jako zhotovitele VO na Klukách v Nové zástav-
bě II. firmu Havel Čáslav. Zároveň pověřilo starostku ob-
ce k podpisu smlouvy a dalším potřebným úkonům s tím 
spojených. 

Výsledek hlasování:    Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 23/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 23/2021 
neschvaluje zhotovení vjezdů a parkovacího pruhu 
v celkové délce 10 m v provedení živičný povrch u každé-
ho rodinného domu s tím, že by cenu celkem, která činí  
736.295,76 Kč vč. DPH hradila Obec Kluky. 

Výsledek hlasování:     

Pro 3  Proti 4  J. Hanušová      Zdrželi se 0 
 T. Potměšil 
 J. Vojáček 
 M. Komárková 

 
 
Zápis č. 4/2021 zasedání ZO ze dne 29.6.2021  
 

Usnesení č. 24/2021    

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 24/2021 schvaluje Rozpočtové opatření  Obce Kluky č. 
3/2021. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 25/2021  

Zastupitelstvo na základě závěru Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření obce Kluky za rok 2020 svým 
usnesením č. 25/2021 schvaluje  Závěrečný účet za rok 
2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením  ob-
ce Kluky za rok 2020 s výhradou.  

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.26/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.26/2021 
schvaluje účetní závěrku Obce Kluky za účetní období 
2020 sestavenou k 31.12.2020. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č.27/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č.27/2021 
schvaluje účetní závěrku MŠ Kluky za účetní období 
2020 sestavenou k 31.12.2020. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 28/2021 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 
28/2021 schvaluje převod zůstatku finančních pro-
středků MŠ Kluky z r. 2020 ve výši 584,46 Kč do fon-
du rezerv. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 29/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 29/2021 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– služebnosti  č.IV-12-6025298/VB/2, Kluky č.p. 100/32 
– knn. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH, tj. 12.100,- Kč vč. 21% 
DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k jednání  a 
podpisu smlouvy.  

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 30/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 30/2021 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– služebnosti  č. IE-12-6009268/035. Věcné břemeno se 
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 356.256,- Kč bez 
DPH, tj. 431.070,- Kč vč. 21% DPH. Zastupitelstvo pově-
řuje starostku obce k jednání  a podpisu smlouvy.  

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 31/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 31/2021 
souhlasí se Záměrem Obce Kluky prodat část pozemku 
p.č. 8/1 (cca 80 m2) a pozemek st. 34 v k.ú. Pucheř, cena 
200,- Kč/m2. Kupující zajistí a uhradí geodetické zaměře-
ní + geometrický plán, Smlouvu o prodeji a zaplatí Návrh 
na vklad do katastru nemovitosti. Zastupitelstvo pověřuje 
starostku obce k jednání  a podpisu smlouvy.  

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 32/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 32/2021 schvaluje vybudování třetího retardéru ve 
Vodrantské ulici dle schválené projektové dokumentace. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k dalšímu jednání. 

Výsledek hlasování:    Pro 5  Proti 1 Ing. J. Hanušová  
Zdrželi se 0 

Usnesení č. 33/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 33/2021 souhlasí s tím, aby autorský a stavební dozor 
investora na akci Obnova místní komunikace Vodrantská 
I. v obci Kluky prováděl pan Ing. Jiří Kejval. Cena za vý-
kon autorského a techn. dozoru investora je 50.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
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USNESENÍ OBCE 

 Usnesení č. 34/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 34/2021 souhlasí s tím, aby Obec Kluky odkoupila od 
Úřadu pro zastupování státu parcelu st. 3/13 v k.ú. Nová 
Lhota, která slouží jako místní komunikace. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 35/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 35/2021 souhlasí s tím, aby Obec Kluky, získala bez-
úplatným převodem pozemky p.č. 67/2 (pohřebiště), p.č. 
37/24 (parkoviště) a p.č. 67/4 (parčík) v kú. Kluky u 
Čáslavi. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k jednání 
a podpisu smlouvy.  

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 36/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 36/2021 souhlasí s tím, aby Obec Kluky, získala bez-
úplatným převodem pozemek p.č. 276 (pohřebiště) v kú. 
Nová Lhota. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce 
k jednání a podpisu smlouvy. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Návrh usnesení č. 37/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 37/2021 souhlasí s tím, aby Obec Kluky, poslala fi-
nanční dar ve výši 10.000,- Kč postižené obci Stebno u 
Kryr. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 38/2021 

Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usnesením 
č. 38/2021 souhlasí s přijetím příspěvku na obnovu koste-
la na Klukách ve výši 400.000,- Kč od Ministerstva kultu-
ry. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 39/2021: 

Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 39/2021 
schvaluje zhotovení vjezdů v provedení betonová zámko-
vá dlažba u každého rodinného domu v rámci akce Obno-
va místní komunikace Vodrantská I. v obci Kluky. 

Výsledek hlasování:    Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

 
 
 

Naďa Vrbová 

Ze stavby altánku u kostelíka 
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AKTUALITY  OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení a milí spoluobčané, 

ráda bych vám přiblížila, co se děje v našich obcích. 

Největší  akcí  letošního  roku  je  oprava  silnice  

v Nové  zástavbě  na  Klukách.  Práce probíhaly celé 

léto. Bylo nutné provést dešťovou kanalizaci, osadit 

obrubníky, podbetonovat živičný povrch a nakonec 

položit živici ve dvou vrstvách.  

Samozřejmě k tomu patří terénní úpravy a osetí 

ploch trávou. V současné době jsou práce již ukonče-

ny. Proběhly v souladu s projektovou dokumentací  

a nyní čekáme na kolaudaci. Ráda bych poděkovala 

všem obyvatelům Nové zástavby za trpělivost  

a vstřícnost při této akci. Odměnou je jim nová silni-

ce a upravené okolí jejich domů. 

Další stavební akci je oprava kostela sv. Jana Křti-

tele na Klukách. Na tuto opravu jsme získali dotaci 

od Ministerstva kultury ve výši 400.000,-Kč. Static-

ky  narušená  sakristie  a  vchod jsou již opraveny. 

Také by mělo dojít k odvodnění vody z okapů a sve-

dení  do  kanalizace,  aby  nedocházelo  k  podmáče-

ní budovy. Příští rok, jestli získáme dotace, budeme 

pokračovat opravou střechy.  

Ani sportovci nezaháleli a z příspěvku 60.000,- 

Kč od obecního úřadu opravili střechu na kabinách 

na fotbalovém hřišti. Střecha byla v havarijním stavu 

a opravu si již opravdu zasloužila. V opravách chtějí 

ještě pokračovat, a to výměnou starých oken za nová, 

na která získali grant od České spořitelny.  

Letošní jaro a léto oproti jiným rokům je velmi 

specifické. Tráva roste jako z vody a pracovníci obce 

nestíhají sekat. Sekání trávy je plně zaměstnává  

a když si „odskočí“ ostříhat živý plot, kterého je na 

Klukách také požehnaně, tak už je tráva zase přerost-

lá. Opravdu se snažíme udržet naše obce upravené,  

a proto vás prosím o shovívavost. 

Také v obchodě na Klukách pro vás rozšiřujeme 

sortiment. Můžete si koupit dobrou svačinu v podobě 

různých baget, obložených housek, ovoce, zeleninu 

nebo něco sladkého. 

Na poště si můžete vybrat z velkého počtu novin  

a časopisů, papírenského zboží, koupit můžete i vy-

brané léky a v neposlední řadě využít terminálu Saz-

ky. Také připravujeme ověřování podpisů a listin, 

které by mělo začít fungovat od začátku roku 2022. 

S ustupujícím Covidem se snažíme obnovit kultur-

ní akce. Na Noc kostelů jsme otevřeli kostel sv. Jana 

Křtitele na Klukách, 5. června si přišly děti zasoutě-

žit na Pohádkový dětský den, 27. června proběhla 

tradiční Pouťová mše v kostelíčku v Nové Lhotě, 23. 

července mnozí z vás navštívili letní kino na fotbalo-

vém hřišti a 30. července se pořádala zábava.  

V září na ukončení prázdnin plánujeme ještě pro 

děti odpoledne plné her a zábavy. Tak doufejme, že 

nám to epidemiologická situace dovolí a budeme se 

moct setkávat nejenom na obecních akcích. 

Prázdniny rychle utekly a na dveře klepe pod-

zim. Všem přeji krásné babí léto a těším se, že se bu-

deme všichni ve zdraví potkávat. 

 

Vaše starostka 

Naďa Vrbová 

Z dětského dne 
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CO SE U NÁS DĚJE 

Kdo by neznal tradiční pálení čarodějnic? Tento 
svátek probíhá každý rok poslední dubnový večer. 

Lidé se sejdou, zapálí se již zmiňovaná čarodějnice a 
je zde i možnost občerstvení.  

Toto se ale, bohužel, kvůli pandemické situaci ten-
to rok neuskutečnilo, ale naše obec přišla nakonec 

s jiným řešením. Náhradním termínem. 

Akce se konala 5. června v podvečer, kdy došlo 
k zapálení hranice s čarodějnicí.  

Další novinkou tohoto roku byla i přítomnost 
hasičského sboru v čele s panem Bláhou. Hasiči měli 

na starost ochlazování stromů v blízkosti hranice, 
protože hrozilo jejich vznícení. Navíc také kontrolo-
vali samotný oheň.  

Absenci občerstvení vynahradilo náramně vydaře-
né počasí. Účast nebyla sice tak vysoká jako 

v minulých letech (jednalo se převážně o obyvatele 
nové zástavby), to je však vzhledem k okolnostem 
zcela pochopitelné.  

I tak se ale akce vydařila a teď nezbývá než jen 

doufat, že příští rok proběhne v takovém duchu, na 
jaký jsme všichni zvyklí. 

Naďa Vrbová 

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC TROCHU JINAK 

V sobotu 5. června se na fotbalovém hřišti na Klu-

kách uskutečnil Dětský den, který se nesl v duchu 

pohádek.  

Počasí nám přálo a brzy se hřiště zaplnilo dětmi, 

rodiči a prarodiči ze všech našich obcí. 

Na děti čekaly soutěže, pohádková stezka a malo-

vání na obličej. Odměnou za splněné úkoly a vyluště-

ní křížovky s tajenkou byl sáček plný dobrot.  

Odpoledne v příjemné atmosféře rychle uteklo. 

Děkuji všem, kteří toto krásné odpoledne připravi-

li a podíleli se na jeho hladkém průběhu. 

 

Naďa Vrbová 
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CO SE U NÁS DĚJE 

 

Ptáte se v čem? Pak vězte, že ve sběru papíru. Po-
myslný stupínek vítězů byl velice milým překvape-

ním, navíc ohodnocený osmi tisíci korunami. A jak s 
penězi naložíme? Část sumy ponecháme na vánoční 
nákup hraček, část využijeme k doplnění výtvarného 

a pracovního materiálu - hlavně čtvrtek, různých pas-
telek a barviček, plastelíny apod.  

Tímto také srdečně děkujeme všem občanům, kte-
ří pro nás sbírají papír, za účinnou pomoc a spoluprá-

ci ve dnech vyhlášeného svozu papíru, naše vítězství 
je tak i vaše zásluha! Škola, ač nyní uzavřena, ale 
nezahálí. Zub času neustále hlodá , tím více v histo-

rické budově. A tak letos přišla na řadu již nutná 
oprava zdi a podlahy v ředitelně. Tady se patří podě-
kovat vždy ochotnému a šikovnému panu Uhrovi 
a  týmu jeho spolupracovníků za stěhovací a zednic-

ké práce před odbornou pokládkou podlahy.  

A co nového nás čeká v letošním školním roce? 
Nově budeme mít do výuky zařazeno plavání, na kte-
ré se všichni už moc těšíme. 

Těšíme se ! 

Mgr. Hana Baková 

MŠ KLUKY ZVÍTĚZILA! 
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CO SE U NÁS DĚJE 

 NOC KOSTELŮ 28. KVĚTNA 2021 

28. května se na Klukách, jako v celé naší republi-
ce, konala Noc kostelů. Akce u nás již zdomácněla a 

náš kostelíček svatého Jana Křtitele se tak stal oblí-
benou zastávkou jak domácích, tak nově příchozích. 

Přítomnost místních obyvatel nás vždy velmi těší. 
Letos ale nezůstalo jenom u místních, někteří ná-

vštěvníci dorazili až z Kolína. 

Společně jsme si zazpívali několik písní, popoví-
dali jsme si o historii kostela, hřbitova, částečně  
o faře a zámku.  

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se 

na náš kostel přišli podívat a přispěli ke krásné atmo-
sféře tohoto slavnostního dne. Zároveň chci poděko-
vat panu Zinkovi, který každý rok zazvoní a trochu 

provětrá náš kostelní zvon — Václav.  

Už teď se těšíme na příští rok.   

Lucie Snížková 

POUTNÍ MŠE V NOVÉ LHOTĚ 

V neděli 20.6. proběhla každoroční poutní mše 
v kostelíčku svatého Jana Křtitele jako obvykle za 

velké účasti věřících z širokého okolí. O přípravu 
kostela ke slavnostní události se postarali nejenom 
pracovníci obecního úřadu, ale i  paní Miluška Krti-

lová s rodinou, a tak mohl kostelíček přivítat své ná-
vštěvníky v plné kráse. 

Také pro poutníky je určen altán, jež vznikl neda-
leko kostelíčka. Bude jistě příjemným místem pro 

odpočinek a rozjímání. 

Mgr. Monika Peková 
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CO SE U NÁS DĚJE 

 

V minulém čísle jsme se dozvěděli, že v obci Klu-
ky je zaveden samoobslužný box kurýrní služby ZÁ-

SILKOVNA, ale víte, jak tuto službu využívat  
a Z-Box obsluhovat? 

Pokud ne, nemusíte se ničeho bát, neboť Vám na-
píšeme krátký a stručný návod, jak si svoji zásilku v 

klidu vyzvednout. 

• Pro spolupráci s touto službou musíte využívat 
chytrý telefon a mít nainstalovanou aplikaci 
ZÁSILKOVNA (služba mezi námi). 

• Nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zá-

silkovnou. 

• V košíku zvolte doručení na výdejní místo a ze 
seznamu vyberte Z-BOX Kluky, Kluky 100. 

• Vyčkejte na informaci, že řidič doručil zásilku 
do zvoleného Z-BOXu (upozornění přijde buď 
pomocí sms nebo uvidíte přímo v aplikaci). 

• Při vyzvednutí zásilky, před samotným Z-
Boxem zapněte na svém telefonu službu o po-

loze a bluetooth, poté otevřete aplikaci Zásil-
kovna na svém telefonu (nemusíte být připoje-
ni k internetu), kde se Vám hned po spárování 

zobrazí OTEVŘÍT SCHRÁNKU, klikněte a 
Vaše přihrádka s balíčkem se otevře.  

• Balíček vyjměte, schránku zavřete a je hotovo. 

Cena doručení je stejná jako na Vaše výdejní mís-
ta, ale vyzvednout můžete kdykoliv 24/7.  

V aplikaci Zásilkovna si můžete prodloužit datum 

vyzvednutí. V Z-boxech je možné i vyzvedávat balí-
ky na dobírku.  

V Z-box zatím neumožňuje zásilku podat. 

                                                                                                  
Ing.  Stanislava Klementová 

Z- BOX, SMOOBSLUŽNÉ VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY 

Po dlouhé době Covidové si konečně milovníci 

mlsání přišli na své, neboť restaurace na Klukách 
byla opětovně otevřena.  

V nabídce můžeme najít nejen alkoholické a neal-
koholické nápoje a něco na zakousnutí v podobě uto-

pence či nakládaného hermelínu, ale hlavně poctivou 
českou točenou zmrzlinu z Opočna, kterou si můžete 
v pergole před hospodou vychutnat i se svými rato-

lestmi.  

Základem je vždy vanilka a dalšími příchutěmi 
pak čokoládová, meruňková, kaktusová, pistáciová, 
slaný karamel, pomeranč, mango či citrón.  

A víte jaký má tato točená zmrzlina unikát?  

Majitel, jež ji točí, je mezi sedmi prodejci ze sta 
kontrolovaných, kteří prošli kontrolou napoprvé  

a bez ztráty kytičky, co se kvality zmrzliny týče.  

Takže neváhejte a přijďte ochutnat (středa–neděle 
v otvírací době 16:00 – 21:00). Malá za 22 Kč, velká 
za 27 Kč. krásné léto :-). 

                                                                                                  

Ing.  Stanislava Klementová 

ZMRZLINA NA KLUKÁCH 
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CO SE U NÁS DĚJE 

 

Rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme 30. dub-
na 2021 odpoledne, abychom oslavili příchod jara, tou 
krásnou staročeskou tradicí – stavění máje. Zase se nad 
naší vesnicí bude třepetat ve větru barevnými stužkami. 
Tato ozdoba už roky neodmyslitelně patří k Olšanům  
a tvoří tak celý květen jejich dominantu. Ale k tak krásné 
ozdobě je zapotřebí i kus pořádné práce. Je to tedy přede-
vším o lidech, jejich chtění a umu. Jak už bývá u nás zvy-
kem, toto je především mužská práce. 

Už dříve jsme si připomněli historii stavění máje. Tak-
že víme, že tato tradice vzniku se datuje od roku 1422. 
Máj především symbolizuje strom života a probouzení 
přírody. Samotné stavění máje, ale začíná nejprve výbě-
rem vhodného stromu v lese. Následuje jeho pokácení  
a převoz.  

Další část práce je očištění a oloupání. Z lesa se také 
musí přivézt ještě další stromy, obyčejná bidla, kterými se 
bude máj zvedat. Ty se musí samozřejmě také očistit. 

Následuje připravení drátěného kola, do kterého se 
vpletou větve. To se zavěsí pomocí drátů ke špičce máje. 
Mezitím nastupuje ženská část, která ozdobí špičku i kolo 
stužkami. Samozřejmě, že statečně pomáhají všechny dě-
tičky a to strašně rády. Ale mužský neodpočívají, ti musí 
vykopat díru, do které se máj vsadí. Připravují také po-
mocná bidla, která se musí po dvojicích pomocí provazů 
svázat k sobě. Těm se říká ženkrůty.  

Jejich postupným posouváním se máj vztyčuje. Když je 
pěkně rovná, díra se upěchuje kameny a zahází. Přibližně 
tak v jedné třetině se ještě přibijí k máji vpěry, které ji 
zpevní. 

Takto tomu bylo i letos. Samozřejmě, čím je více ru-
kou na práci, tím je to snazší. Samotnému stavění jsme 
všichni ostatní přihlíželi z patřičné vzdálenosti. A když 
bylo hotovo, odměnili jsme ty naše mužské pořádným 
potleskem.  

To už ale také všude pobíhaly malé čarodějnice. 

Ještě ale den nekončí, a tak jsme se všichni odebrali za 
ves, kde již byla nachystaná pořádná hranice. A když už 
tam byla i čarodějnice, vzplál veliký oheň. To vše ovšem 
za přísného dohledu našich dobrovolných hasičů. Škoda 
jen, že již druhý rok nám koronavirus nedovolil pořádnou 
májovou veselici. 

No tak snad příští rok bude už konečně všechno tak, 
jak má být. Naši předkové nám zanechali krásné zvyky  
a tradice, které bychom neměli zapomínat, ale naopak je 
udržovat a předávat dalším generacím. 

Jana Nesnídalová 

STAVĚNÍ  MÁJE  A  PÁLENÍ  ČARODĚJNIC  V OLŠANECH.  
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Vesnice Kluky se rozrůstá a s tím přibývají i noví oby-

vatelé. Často se pak jedná o rodiny s malými dětmi. A i 

když je zde školka, která zajišťuje dopolední činnost, od-

poledne dětem chybělo kolektivní sportovní vyžití.  

Proto již několik měsíců zrál v hlavě pana Píšky nápad 

na založení sportovního kroužku pro děti. Tento nápad se 

nakonec skutečně zrealizoval a vznikl dětský kroužek 

s názvem Kolečko.  Následuje rozhovor s panem Píškou. 

Co bylo impulzem ke vzniku dětského sportovního 

kroužku Kolečko? 

Již řadu let pomáhám aktivně trénovat děti v Čáslavi. 

Vidím, jak chodí odmalička a baví je to. U nás máme také 

hodně dětí, tak jsem uvažoval, že by zde také mohl vznik-

nout kroužek pro děti. 

Jedná se o fotbalový kroužek? 

Mým záměrem nebylo vytvořit pouze fotbalový krou-

žek, ale kroužek pro celkový rozvoj pohybových aktivit 

dětí. 

Pro jak staré děti je kroužek uzpůsoben? 

Kroužek byl uzpůsoben pro děti od pěti let. Po náboru 

bylo zjištěno, že většina dětí je ve věkové kategorii 5-7 

let.  

Je zde už představa, jak bude náplň kroužku vypadat? 

Jelikož se jedná o malé děti, nesmíme je odradit. Nao-

pak je musíme bavit hrou a dále rozvíjet pohybové doved-

nosti.  

Budou mít děti k dispozici nějaké pomůcky? 

Ano, nějaké pomůcky pro malé jsme nakoupili nebo 

někdo něco vytvořil. Něco jsme dostali i od OFS Kutná 

Hora. 

Kolik dětí se celkově přihlásilo? 

Cca 20 dětí. 

Překvapil Vás takový zájem ze strany dětí a rodičů? 

Ano, byl jsem navíc i velmi mile překvapen, kolik dětí 

a rodičů přišlo na první schůzku. 

Kdo vede sportovní kroužek?  

Oslovil jsem kluky z fotbalového oddílu, kteří mají ma-

lé děti, aby se toho ujali. Jmenovitě je to Milan Šrámek, 

Kamil Fedor, David Brejša, Pavel Klement a Milan Ka-

dlec. 

Kolikrát týdně se kroužek uskuteční? 

Kroužek bude zatím jen jedenkrát týdně. 

Probíhá kroužek už přes prázdniny, nebo začne až se 

začátkem nového školního roku? 

Kroužek přes prázdniny není, začne se až konci prázd-

nin . 

A co budoucnost kroužku? 

Budoucnost je taková, že jsme fotbalový oddíl a je dob-

ré mít v našem mini-regionu fotbalové mužstvo. To je 

navíc vždy dobré doplnit z vlastních řad. 

Eliška Píšková 

MLADÍ SPORTOVCI NA KLUKÁCH 

Ze stavění máje 
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NOVÝ ALTÁN  
Vrch přitahuje místní i turisty jako magnet.  

I proto tu, v objetí přírody, postavili pro všechny pout-

níky nový altán. 

Kopec nad Novou Lhotou nemá jméno, ani není na 
turistických trasách. Tyčí se nad dědinami, mezi nimiž 
v minulosti vždy panovala jistá rivalita. Nahoře na 
kopci však je atmosféra zcela jiná. Lidé ze všech vesnic 

se tu potkávají, pečou společně buřty nebo plánují sou-
sedské snídaně. Aby kouzlo zdejšího vršku vydrželo co 
nejdéle, rozhodli se tu nyní postavit dřevěný altán. 

Všichni společně, pro sebe, své děti ale i turisty, kteří 
sem rádi chodí. 

Silného ducha má podle místních malý kopeček 
s kostelíkem nad Novou Lhotou nedaleko Kutné Hory. 
Jak pro lidi ze vsi, kteří sem chodí na hřbitov, tak pro tu-
risty. Zdejší vrch si je přitahuje, přestože sem nevede žád-
ná turistická značka. A i rozbitá polní cesta tu končí, nedá 
se nikam pokračovat. „Možná to je tím objetím přírody. 
Není tady žádný hluk, žádný stres. Když sem člověk při-
jde, je tu jen ta příroda,“ říká jedna z místních Jiřina Ha-
nušová. Nebo proto, že jde o jediný kopec široko daleko. 
Po kilometrech táhlých rovin nabízí přes vrcholky borovi-
cového lesa úchvatné výhledy na Železné hory i Posázaví. 
Své vysvětlení má ale i historie. „Genius Loci tu byl podle 
pamětníků vždy. Pravděpodobně už před stovkami let. Ve 
14. století tu místního šlechtice Salavu z Lípy napadl med-
věd a musel se schovat na strom. Zachránili ho až místní 
lidé. A on tu nechal jako výraz veliké vděčnosti postavit 
kostel,“ líčí mladá žena, co se v okolí traduje.  

Na loučce před kostelem se setkávají lidé ze všech 
okolních vesnic.  Přitom dole, pod kopcem, panovala mezi 
obcemi dříve spíš rivalita. Přestože formálně tvoří jeden 
celek. Pamětníci vzpomínají, že menší dědiny žily hodně 
samy pro sebe. Lidé byli chudí a hodně dřeli. Zatímco 
největší z obcí, Kluky, byla výrazně 
bohatší.  

„V posledních letech mám pocit, že 
lidé, kteří tu žijí, začali více spolupraco-
vat a dobrovolně se zapojují do zvelebo-
vání našich obcí. Ve svém volném čase 
a zcela nezištně,“ popisuje další 
z místních Lucie Kňourková. A to přes-
to, že se lidé z důvodu pandemie ne-
mohli tolik scházet. Vznikají nové tradi-
ce, například Novoroční pochod, který 
končí právě tady nahoře společnou osla-
vou. „Už teď je tu vidět velký kus práce 
nejen na kopci, ale i pod ním,“ pochva-
luje si.  

Aby právě tuto nově budovanou 
sounáležitost podpořili, rozhodli se 

místní vybudovat na prostranství před kostelem dřevěný 
altán. „Cítili jsme, že zdejší poutní místo je pro něj jako 
stvořené. Už teď si sem mnozí místní chodí opékat buřty. 
Senioři tu odpočívají cestou na hřbitov, děti si tu hrají, 
zatímco dospělí jsou v kostele nebo upravují hroby. Plá-
nujeme tu sousedské snídaně nebo společné pikniky. Kry-
té posezení nabídne místo k odpočinku a třeba inspiruje 
další, aby sem přicházeli,“ věří Jiřina Hanušová, která za 
nápadem spolu s dalšími zastupiteli stojí. Aby lidi 
k výletům do přírody motivovali ještě více, plánují 
v altánu vybudovat i polici s knihami o přírodě nebo hry 
pro malé děti. 

O tom, že altán má sílu lidi propojit, se přesvědčili 
hned při jeho budování. Materiál a výkopové práce zapla-
tili díky grantu z projektu Dokážeme víc od České spoři-
telny a Nadace Via. Celkem dostali bezmála 80 tisíc ko-
run. „Všechny práce pak zastali lidé z okolí. Někteří po-
máhali s přípravami a plánováním, jiní betonovali patky, 
další pak pomáhali trámy montovat, jiní jim tam donesli 
jídlo a pití. Co kdo chtěl a uměl, vše ve volném čase  
a zdarma,“ pochvaluje si drobná aktivní žena, která se sa-
ma, coby stavební inženýrka, ujala projektování celé stav-
by. Maminky malých dětí připravily krásné kamínkové 
hry, například pestrobarevné domino. A některé místní 
rodiny koupily a zasadily stromy, které scházely ve stro-
mořadí lemujícím prostor.  

„Rivalita tu sice přetrvává, ale všichni cítíme, že sláb-
ne. Zásluhou lidí, kteří dokáží svými nápady a nadšením 
nakazit ostatní, začíná obec konečně pořádně ožívat. Dou-
fám si to udržíme i pro příští generace,“ věří Jiřina Hanu-
šová.  

 

Převzato z Kutnohorského deníku. Autor Hana Pilcová. 
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EKOLOGICKÉ OKÉNKO 

 
Léto je tu s námi. Měli jsme tornádo. Nejteplejší čer-
venec za posledních asi jak 140 let. O tom, že klima 
se mění pro nás nepříznivě, už asi má málokdo po-
chybnosti.  
 

O čem jsou oprávněné pochybnosti, je jaké řešení 
zvolit. Jak zamezit negativním dopadům? Jak se 
v tom celém vyznat? Pro představu: 

 
Vyznat se v tom celém je velmi složité. Jednodu-

chá řešení neexistují a u mnohých se spíše balancuje. 
Nezbývá však, než věřit těm, kteří jsou skutečně od-
borníky. Těmi nejsou ani zubaři, ani kardiologové… 
Ale, světe div se, např. matematici zabývající se kli-
matem (tedy meteorologové).  
 

Pro odlehčení tady mám několik tipů na velmi za-
jímavé přednášky. QR kódy vám umožní si rovnou 
v telefonu otevřít daný odkaz. 
 
Doc. Petr Pokorný, Ph.D. – Současná klimatická 
změna v perspektivě posledních staletí. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hd67EMWFKek 

 

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D – Půda jako zdroj 
fosilní energie (pokud Vás zajímá zemědělství jinak, 
doporučuji tuto přednášku i z tohoto důvodu) 
https://www.youtube.com/watch?v=AxMb7dFH8Uo 

Mgr. Michal Žák, Ph.D. – Vše co jste 
chtěli vědět o CO2 a skleníkovém efektu 
https://www.youtube.com/watch?
v=ce_IxRZ8kQI 

 
Takže z tohoto pohledu už přidám jen pár tipů: 
 

• Nesekejte trávu moc nízko 
• Mějte pro ptáky pítka 
• Nepalte listí ani jiný „bordel“ ze zahrady. Dejte 

jej buď na kompost nebo do hnědé popelnice 
• Zvažte, zda si opravdu musíte koupit vše, co by 

vaše oči chtěly 
• Opravdu musíte mít rajčata ze Španělska? Sle-

dujte zemi původu! 
• Palmový olej klidně kupujte. Jeho spotřeba 

v potravinářství je několik málo procent. I kdy-
by se tedy přestal používat, nic to nezmění. 
Všechen prakticky končí v palivech… Země 
původu – je to nejdůležitější! 

 
Mysleme na přírodu. Změnit se musíme 

nejdřív my sami. Svět se pak změní sám. 
 

PS: pro šťouraly samozřejmě vím, že schéma 
„změňme sebe“, změní se příroda je trochu marketin-
gový tah velkých korporací, jejichž cílem je odvést 
pozornost…   

 
Pavel Spálený 

https://www.youtube.com/watch?v=Hd67EMWFKek
https://www.youtube.com/watch?v=AxMb7dFH8Uo
https://www.youtube.com/watch?v=ce_IxRZ8kQI
https://www.youtube.com/watch?v=ce_IxRZ8kQI
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ROZHOVOR 

Co Vás přivedlo k cyklistice a jakému typu cyklistiky 

se věnujete? 

Po zraněních z fotbalu jsem v roce 2015 hledal něja-

kou jinou sportovní aktivitu a říkal jsem si, že kolo by 

mohl být dobrý nápad. Ze začátku to bylo jen občasné 

projetí se po okolí a potkávání a poznávání dalších lidí na 

kole. Postupně se kolo stalo velkým koníčkem. 

Věnuju se silniční a MTB cyklistice.  

V roce 2019 jsem se přidal k cyklo týmu Talent Bike 

v Kutné Hoře, který se věnuje dětem a od té doby se cyk-

listice věnuje i Verča. Ta se zatím věnuje pouze MTB. 

Občas s námi vyjede na kole i Lucka a Honzu bere-

me na cyklo tréninky a závody taky, aby se naučil jezdit. 

Jaká byla Vaše kariéra? (od kolika ses tomu začal vě-

novat více, nákup prvních lepších kol, kolik jsi třeba 

vystřídal kol, tréninky, závody, úspěchy, neúspěchy, 

pauzy, zranění) 

Do roku 2016 jsem bral kolo jen jako dopravní pro-

středek. V roce 2016 (věk 30 let) jsem se přidal 

k několika lidem z Kutné Hory, kteří se pravidelně schá-

zeli 2x týdně, koupil jsem nové horské kolo a tím začala 

moje éra MTB. Ze začátku bylo dost těžký udržet krok s 

ostatními, ale sbíral jsem zkušenosti a zlepšoval techniku. 

Oproti předchozímu ježdění na kole bylo tohle něco nové-

ho. Daleko větší zábava, těžké výjezdy a sjezdy a technic-

ky náročné úseky, pády…  

Jako kariéru to neberu. Je to něco, co mě hodně baví. 

Nedělám to profesionálně, jezdím pro zábavu. Několikrát 

za rok jedu na závody Kolo pro život, kde se potkáváme 

s elitou české MTB cyklistiky a úspěch je jakákoli pozice, 

v poslední době akce Bike Hero a seriál závodů Talent 

Bike. 

Vážnější zranění se mi zatím naštěstí vyhýbá, ale 

odřenin a naraženin pár bylo. 

Máte dvě děti, jak jde tento koníček skloubit 

s rodinou? 

Jde to, na kole jezdíme všichni, takže jsme spolu i 

při sportování. 

Moje jízdy jsou časově náročnější, ale každý den se 

nemusí sedět na kole 3-4 hodiny. Důležitá je z mého po-

hledu pravidelnost a stačí i hodina v tempu a hravě pak 

zvládnete i delší vzdálenost.  

Některé malé děti mají problém přesednout 

z odrážedla na kolo. Prostě se jim nechce. Jak tyto děti 

CYKLISTÉ DUŠÍ I TĚLEM  
ROZHOVOR S OBČANEM OBCE KLUKY PANEM JOSEFEM KŇOURKEM 
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ROZHOVOR 

mají rodiče motivovat? 

Přesně tohle teď řešíme s Honzíkem. Když mu řek-

nu, že jdeme jezdit na kole, tak nechce a bere odrážedlo. 

Žádný přemlouvání nepomáhá. Když jsme ale na trénin-

ku, kde vidí ostatní děti na kolech, tak jezdí taky. Nejde 

mu to tak dobře, ale snaží se. V tomhle případě je síla 

skupiny. 

V posledním roce se také zapojujete do tréninku dětí a 

pořádání cyklistických závodů pro děti a mládež kut-

nohorského regionu ve spolku Talent Bike. Co nebo 

kdo Vás k této činnosti přivedlo a jak spolek funguje? 

Jak už jsem uváděl, k Talent Biku jsem se přidal 

v roce 2019, kdy mi o týmu řekl jeden z mých kamarádů. 

Jednou jsem přijel na trénink a zalíbilo se mi to. Tak jsem 

tam zůstal. 

Tým Talent Bike vede Ivan Sova. On sám dlouhé 

roky závodil a pohyboval se ve velké cyklistice a nyní se 

věnuje trenérské činnosti a pořádání závodů. 

Je to přímo Vaše individuální láska nebo se z toho stal 

koníček celé rodiny?  

Ze začátku to byl můj koníček, ale řekl bych, že po-

stupně se z toho stal koníček celé rodiny. Když se zvolí 

trasa, kterou zvládnou i děti, tak z toho mají radost a baví 

je to o to víc. 

Kolik členů má váš team? Jaká je Vaše funkce 

v teamu a co konkrétně pro Vás zahrnuje příprava 

závodu? 

V týmu je nás 5 dospělých a ca 20 dětí. Pomáhám 

jako trenér. Pokud jde o závody, tak já pomáhám se stav-

bou trati a značením, Lucka vyrábí medaile. Administrati-

vu si vyřizuje Ivan Sova. Hodně se ale zapojují i rodiče 

dětí. Pomáhají s čím je potřeba. Když nemůže někdo z nás 

stálých, vezme to za nás někdo z nich. 

Kdybych se chtěl do kroužku přihlásit, budu něco pla-

tit? A co budu potřebovat? 

Pokud chcete přihlásit dítě do týmu Talent Bike, 

klidně přijďte na několik tréninků, vyzkoušíte a uvidíte 

jestli se mu tam bude líbit. Pokud ano uhradíte roční po-

platek 2500 Kč za 1 dítě. Pokud ne, nic kromě času vás to 

stát nebude.  

Potřebovat budete ideálně horské kolo, přilbu a nad-

šení z jízdy.  

Jak staré děti a jak často trénujete? Jsou nějak věkově 

rozdělené? 

V tuto chvíli jsou v Talent Bike děti ve věku od 5 do 

13 let. Trénuje se 2x týdně (středa od 17:00, sobota od 

10:00). Děti se ani tak nerozdělují podle věku, ale spíš 

podle výkonnosti. Část tréninku jsou například rozdělení a 

část mají společně. 

Popsal byste nám, jak vypadá jeden takový trénink?  

Skupina, kterou mám na starosti se pořád mění, pro-

tože často někdo nemůže přijet a podobně. Ale v podstatě 

je to vždy stejné. Na začátek rozjetí na zahřátí a potom dle 

skupiny. Malé děti se převážně projíždějí a snažíme se jim 

to udělat zábavně, aby je to bavilo, zkušenější trénují vý-

jezdy a sjezdy, překážky, hromadné starty. Na závěr opět 

projetí. 

Kam jezdíte trénovat a kolik kilometrů na takovém 

tréninku najezdíte? Je vůbec naše okolí vhodné na ko-

lo?  

Tréninky probíhají převážně v Kutné Hoře 

v lesoparku nad Čížkovou skálou, na Vysoké u Miskovic 

(u rozhledny) a občas v lesoparku Vodranty v Čáslavi. 

Podle toho, co se zrovna trénuje bývá nájezd mezi 5-10 

km. Když je trénink formou vyjížďky, najede se i 30-40 

Km. U toho ale nebývají nejmenší děti. Naše okolí je urči-

tě pro kolo vhodné. Každý si tu najde to, co mu vyhovuje. 

S jakým očekáváním chodí děti ke kolům? Chtějí být 

jako slovenská cyklistická hvězda Peter Sagan, nebo 

jezdit pro radost? 

U starších dětí je zaujetí světovou cyklistikou vidět, 

ale menším je to jedno. Prostě je to baví. 

Udržet dlouhodobě zájem dětí je těžké. Co děláte pro 

to, aby byl trénink pro děti atraktivní a bavil je? 

Mění se prostředí, trénink formou výletu, malé od-

měny za závody při tréninku, kamarádský přístup. 

Kde rád jezdíte, jaké jsou Vaše oblíbené tratě v okolí a 

jaké tipy na výlet na kole byste dal čtenářům? 

Pěkné na projetí jsou prakticky všechny turistické 

trasy kolem Kutné Hory, cesta z Kutné Hory na Sion a dál 

na Vidlák, často jezdíme brody z Lomce do Třebonína. Ty 

opravdu stojí za projetí tam jezdím rád. Na druhou stranu 

se dobře jede přes Vodranty do Krchleb a dál přes les do 

Hraběšína a Paběnic a třeba přes Třebonín zase zpět nebo 

to natáhnout do lesa za Zbýšov. Možností pro MTB je v 

okolí opravdu hodně a většinu s trochou cviku projedou i 

děti. 

Rozhovor vedla Ing. Jiřina Hanušová 
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KALENDÁŘ ŽIVOTA 

 
NAROZENÍ 
Jiří Schovanec,   Kluky 
 
Anna Zrubcová,   Kluky 
 
Lilien Kraftová,   Kluky 
 
Natálie Kmochová, Kluky 
 
Edita Doudová,   Kluky 
 
 
ZEMŘELÍ 
Zdislav Nálepka, Pucheř 
 
Josef Poskočil, Kluky 
 
Pavel Stančo, Kluky 
 
 
KALENDÁRIUM 
Uskutečněné akce závisí na aktuální 
epidemiologické situaci.  
 

ZÁŘÍ 
Mše  ve Lhotě 
 

ŘÍJEN 

V říjnu plánujeme pro děti drakiá-
du spojenou s odpolednem plným 
her a zábavy. 
 

LISTOPAD 
Lampionový průvod Pucheř 
Divadelní představení PRACHY 

 (Divadlo Palace Praha) 
 

PROSINEC 
Mikulášská nadílka  
Rozsvícení vánočních stromů 
Vánoční koncert v kostele (Kluky) 

 
 


