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USNESENÍ OBCE 

Usnesení č. 26/2019 
Zastupitelstvo po projednání svým usnesením č. 
26/2019 schvaluje převod zůstatku finančních pro-
středků MŠ Kluky z r. 2018 ve výši 26.683,62 Kč do 
fondu rezerv. 
 
Usnesení č. 27/2019 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-
sením č. 27/2019 schvaluje Rozpočtové opatření 
Obce Kluky č. 2 
 
Usnesení č. 28/2019 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-
sením č. 28/2019 souhlasí s obsazením vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy 
Kluky, Kluky 56, paní Mgr. Hanou Bakovou. 
 
Usnesení č. 29/2019 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-
sením č. 29/2019 nesouhlasí se Smlouvou o zřízení 
věcného břemene a dohodou o umístění stavby kde 
ČEZ Distribuce navrhuje jednorázovou náhradou za 
zřízení věcného břemene ve výši 60.000, - Kč. Jedná 
se o obnovu nn v Nové Lhotě. Zastupitelstvo pověřu-
je starostku obce k jednání o zvýšení jednorázové 
náhrady. 
 
Usnesení č. 30/2019: 
Zastupitelstvo obce Kluky po projednání svým usne-
sením č. 30/2019 schvaluje, záměr obce pronajmout 
rybník Vrzal. 

 
 starostka obce Naděžda Vrbová 

OTEVÍRACÍ 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: starosta@kluky.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 
 

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 
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AKTUALITY OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vás seznámila 

s činností obecního úřadu za měsíce čer-

ven, červenec a srpen. 

V několika posledních měsících 

provádíme novou evidenci hřbitova, která 

spočívá v zaměření hřbitova a zákresu 

hrobových míst, fotodokumentaci hrobů, 

přípravě nových smluv, zaevidování hrobových míst a smluv do 

evidenčního systému, navržení nového provozního řádu hřbito-

vů Kluky a Nová Lhota, který momentálně probíhá procesem 

schvalování Úřadem Středočeského kraje. Nová evidence odráží 

požadavky novely zákona o pohřebnictví a rozhodně přispěje 

k naší lepší orientaci ve smlouvách, lhůtách atd. Systém na PC 

nám například dokáže hlásit, že se blíží vypršení smlouvy  

a jsme tak schopni oslovit nájemce a připravit smlouvu na další 

období. V souvislosti s tímto budeme také označovat hroby, 

které mají v současné době neplatnou smlouvu (jejich hroby 

jsou viditelně několik let neudržované) a vyzývat nájemce 

k prodloužení smlouvy. Pokud se nájemce hrobového místa 

neozve do lhůty 1 roku od výzvy, mohou být hroby zrušeny  

a nově pronajaty. Ráda bych také upozornila, že nový provozní 

řád hřbitovů bude obsahovat odstavec o štítkování hrobů, který 

bude nájemce povinen vydržet. Jedná se o nové štítkování 

s čísly. Štítky vel. 5x1 cm budou nalepeny na pomnících po 

vzoru hřbitova v Čáslavi, vše tak bude přehlednější, nemůže 

dojít k záměně hrobů. Celou evidenci provádíme svépomocí. 

Obdrželi jsme z Ministerstva kultury ČR (Havarijní pro-

gram) rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu sochy světce 

na křižovatce na Klukách ve výši 100 000 Kč. Restaurátorské 

práce na soše a podstavci již začaly, do konce roku by měla 

socha opět spočinout na svém původním místě. Na Havarijní 

program bychom chtěli navázat i v dalším roce, tzn. žádat o 

dotační titul v případě kostela sv. Jana Křtitele na Klukách. Ten 

nám doslova padá na hlavu, musely tak započít nečekané drob-

né opravy střešní krytiny pro její zajištění proti větru. Celkový 

stav je alarmující, některým částem kostela hrozí dokonce zříce-

ní. Pokud by se nám povedlo registrovat kostel do programu 

Havarijní stav, mohlo by to znamenat (v případě stavby) každo-

roční přísun dotace ve výši až 300 000 kč (krytí 80 %) na etapy 

oprav kostela. V tuto chvíli jsme na začátku, pro podání žádosti 

musíme, kromě jiných příloh, zajistit zaměření historické budo-

vy, stavebně historický průzkum, statický průzkum a projekt. 

Čas je ale neúprosný, snad vše do ledna stihneme. 

Otevřeli jsme také debatu o rekonstrukci chodníků 

v Klukách s využitím 85% výše dotace v programu Zvyšování 

bezpečnosti ze SFDI. Rekonstrukce stávajících chodníků by 

proto nemusela přijít na cca 4.650.000 Kč, ale na cca 1.000.000 

Kč. Zároveň bychom museli splnit dnešní vyhlášky na osvětlení 

chodníků a s tím souvisí renovace veřejného osvětlení. Finanční 

náklady na renovaci osvětlení by mohla pokrýt dotace 

ze Středočeského kraje, kterou je potřeba vyčerpat do června 

2020, jinak propadne a činí 1000 Kč na obyvatele. V našem 

případě zhruba půl milionu korun. Za 1.000.000 Kč bychom tak 

přišly k novému osvětlení a novým, bezpečnějším, širším chod-

níkům. Částky jsou zatím předpokládané, momentálně jsme 

požádali o cenové nabídky za zpracování projektů, na jejichž 

základě se bude zastupitelstvo rozhodovat. Projekt a žádosti o 

dotace by se v případě schválení připravovali v příštím roce. 

Po několika ukázkách vylití Olšanského potoka z jeho 

koryta a zatopení okolních pozemků, jsme požádali správce 

povodí – Lesy ČR o prozkoumání stavu koryta a zvážení vyčiš-

tění usazenin a rozšíření koryta v okolí mostu v Olšanech. Sta-

novisko Lesů ČR je kladné, dokonce bylo označeno jako priorit-

ní, tzn. žádosti by mohlo být vyhověno v roce 2020 v závislosti 

na finančních možnostech správce povodí. 

Na žádost zastupitelů z Olšan jsme zpracovali svépomocí 

projekt na oplocení bezpečnostního charakteru. Oplocení bude 

umístěno u dětského hřiště u „Národního výboru“ rovnoběžně 

s hlavní silnicí a bude bránit dětem vběhnutí do silnice. Projekt 

pro územní souhlas byl stavebním úřadem schválen, realizaci 

budou provádět zaměstnanci obecního úřadu. 

V hasičárně na Klukách proběhla výměna otvorových vý-

plní. Vyměněna byla okna a vstupní dveře. Zároveň byly na 

základě hygienických předpisů sejmuty závěsy v Mateřské ško-

le Kluky a na místo nich instalovány žaluzie. Dodávku a montáž 

provedla společnost OKNOSTYL group s.r.o., která byla zastu-

pitelstvem schválena na základě cenové nabídky. 

Restaurace u Fialky na Klukách končí. Po několika měsí-

cích provozu bude v září opět uzavřena a nabídnuta k pronájmu. 

Prázdniny skončily a jak říká naše babička, za chvilku 

přijde Ježíšek. Nevynechme ale podzim, na který netrpělivě 

čekáme s velkou rekultivací zeleně ve veřejných prostorách 

Kluků a také Nové Lhoty. Realizace bude probíhat v neděli 

6.10. od 13:00 paralelně na několika místech a rádi bychom 

požádali veřejnost o spolupráci a pomoc při výsadbě. Děláme to 

přece pro nás a naše děti.  

Kdo se bude chtít akce zúčastnit a přiložit ruce k dílu, sle-

dujte vývěsku ve vaší místní části, kde se objeví plakát nebo se 

registrujte do události Zelená obec (revitalizace zeleně svépo-

mocí) na facebookových stránkách Obec Kluky u Kutné Hory, 

kde můžete shlédnout vizualizace nových prostorů a sledovat 

organizační informace ohledně akce. 

Zajímá vás dění a reportáže z našich obcí včetně fotek? 

Sledujte naši facebookovou stránku Obec Kluky u Kutné Hory, 

kterou vnímáme jako skvělý a rychlý komunikační prvek. Aktu-

ální informace se k vám pohrnou samy. Poslední 2 měsíce strán-

ku oživujeme a naše snaha je kladně hodnocena. Vypovídá o 

tom i velký nárůst počtu sledujících obyvatel obce. 

Určitě jste si všimli, že Obecní noviny mají nový kabátek. 

Začali jsme spolupracovat s tiskárnou Studio Press v Čáslavi, 

která nám noviny sponzoruje. Prakticky platíme pouze materiál 

a práci, bez jakéhokoli zisku pro tiskárnu. Ročně tak ušetříme 

více než polovinu nákladů za tisk, zhruba 12 000 Kč. Bez navý-

šení ceny jsme navíc tiskli na kvalitnější papír a přidali listy. 

Tiskárně patří naše velké díky. 

Ing. Jiřina Hanušová, místostaroska obce 
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CO SE U NÁS DĚJE 

Již druhým rokem si můžeme užívat akci pořáda-

nou KHV Pucheř pod vedením pana Josefa Výborné-

ho Dožínkové podmítání. I letos, konkrétně v sobotu 

24.8.2019, jsme mohli na rozlehlé sluncem zalité pu-

cheřské louce, vidět velké množství staré techniky, 

zakoupit či vyměnit potřebné díly, setkat se s přáteli 

nebo se zaposlouchat do písniček kapely Golčovanka. 

Nechybělo ani skvělé občerstvení. Pomyslnou třešin-

kou na dortu se nestala jenom tradiční spanilá jízda 

okolními obcemi, ale i ukázka sečení samovazačem 

Melichar, stavění panáků a mlácení strojní mlátičkou. 

Děkujeme za zdařilou akci a těšíme se na další. 

Mgr. Monika Peková 

DOŽÍNKOVÉ PODMÍTÁNÍ 

SOUTĚŽ O PUTOVNÍ TESÁK ČHJ KLUKY 

V sobotu 24.8.2019 od 13:00 hodin proběhl již 
4. ročník soutěže o Putovní tesák ČHJ Kluky.  

Členové sboru se sešli v 9:00hod v místní hasič-
ské zbrojnici, aby převezli občerstvení a techniku na 
místní fotbalové hřiště, kde soutěž od jedné odpoled-
ní probíhala. 

Akci zahájil starosta ČHJ Kluky pan Josef Vaša-
ta. Dále k soutěžícím promluvila místostarostka obce 
Kluky paní Jiřina Hanušová a popřála jim hodně štěs-
tí při soutěžním klání. 

Na soutěži bylo přítomno šest družstev mužů 
(včetně muži Kluky) a 3 družstva žen. 

Muži: Kluky, Lomec, Křesetice, Chlístovice A, 
Chlístovice B, Zbraslavice. 

Ženy: Močovice, Lomec, Chlístovice. 

 

Soutěž probíhala podle pravidel hasičského 
sportu. První místo v kategorii mužů obhájili loňští 
vítězové z Lomce s časem 25:00s a první místo 
v kategorii žen obhájily také loňské vítězky z Lomce 
s časem 26:22s. Domácí družstvo se umístilo na 4. 
místě s krásným časem 32:50s i za situace, kdy se mu 
při prvním útoku nedařilo a došlo k malé kolizi. 

Konečné výsledky: Muži – 1. místo LOMEC 
(čas 25:00), 2. místo KŘESETICE (30:00), 3. místo 
ZBRASLAVICE (30:55), 4. místo KLUKY (32:50), 
5. místo CHLÍSTOVICE A (37:50), 6. místo CHLÍS-
TOVICE B (45:80). 

Ženy – 1. místo LOMEC (26:22), 2. místo CHLÍS-
TOVICE (36:53), 3. místo MOČOVICE (46:22). 

Celou soutěž zakončil starosta ČHJ Kluky pan 
Josef Vašata a starostka obce Kluky paní Naděžda 
Vrbová slavnostním vyhlášením pořadí a předáním 
cen vítězům. 

Všichni soutěžící přijeli předvést, co dokáží 
v hasičském sportu a zároveň se pobavit.  

Bylo vidět, že je tento koníček opravdu baví  
a rádi si vždy zasoutěží.  

I přes nízkou přízeň fanoušku z obce Kluky, lze 
soutěž hodnotit jako vydařenou a není pochyb, že se 
všichni zúčastnění dobře bavili. 

 

 

Jitka Véberová 
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CO SE U NÁS DĚJE 

 

V neděli 15. září 2019 se sešli věřící 

v kostelíčku sv. Jana Křtitele v Nové Lhotě na tradič-

ní posvícenské mši. Skromný, ale slavnostně vyzdo-

bený prostor, byl naplněn Písmem svatým zprostřed-

kovaným kázáním Dmytro Romanovského. Součástí 

posvícenské mše byla i vzpomínka na nedávno ze-

mřelou nejstarší obyvatelku Nové Lhoty Františku 

Krtilovou, která se dožila úctyhodných 98 let. 

Mgr. Monika Peková 

POSVÍCENSKÁ MŠE V NOVÉ LHOTĚ 

730 LET OBCE KLUKY 

V sobotu 7. září 2019 se na místním hřišti kona-
la akce k oslavě 730 let obce Kluky. 

Nejdříve jsme si ale mohli v dopoledních hodi-
nách prohlédnout obecní budovy, jako je kostel sv. 
Jana Křtitele, čistička odpadních vod, hasičská zbroj-
nice a v neposlední řadě Mateřská škola. 

Odpoledne začaly samotné oslavy. Každý, kdo 
přišel, dostal na uvítanou náramek na ruku a publika-
ci výročí 730 let obce Kluky. Celou akci zahájila 
svým slovem paní starostka Naděžda Vrbová, která 
nám popřála hezkou zábavu.  

Své básnické dovednosti předvedly děti z místní 
školky a poté jsme zhlédli požární útok hasičů ČHJ 
Kluky, který se jim jako vždy povedl. Ke smíchu nás 
vyprovokoval divadelní kousek šermířů a kejklířů, 
kteří nezapomněli do svých her zapojit i lidi z obe-
censtva. Jejich představení určitě pobavilo nejen děti, 
ale i dospělé, smích byl slyšet ze všech stran. 

K historii obce nám něco řekla paní PhDr. No-
váková, její slova byla velice zajímavá. Já, osobně 
nejsem rodačkou z Kluků a nemám tu ani žádné 
předky, takže mě její řeč velice zaujala. Paní Nová-
ková nás i vyzvala k pokračování tradice v psaní kro-
niky. Byla by velká škoda, aby kroniku nikdo dále 
nepsal a další generace neměla na co vzpomínat. Sta-
ré kroniky obce Kluky byly vystaveny k nahlédnutí 

spolu se starými fotkami v party stanu na hřišti. Pro-
mítala se i stará videa. K zakoupení byly vzpomínko-
vé věci – magnetky, hrnečky a další. Kdo si je nestihl 
zakoupit na oslavách, může později v obchodě na 
Klukách. 

Nechyběly ani různé hry pro děti, jako obří 
piškvorky, opičí dráha, dílnička a dětmi nejnavštěvo-
vanější skákací hrad. Pro děti se konalo i kolo štěstí, 
které sklidilo velký úspěch.  

Pro dospělé tu byla soutěž o nejlepší posvícen-
ský koláč. Soutěžících se sešlo opravdu dost, bylo 
jich neuvěřitelných 12. Všechny koláče vypadaly 
úžasně, ale jen jeden byl ten nejlepší. Nejlepší koláč 
byl paní Čálkové. 

K poslechu a tanci celé odpoledne hrála skupina 
BRASS ANSÁMBL a Golčovanka Tomáše Kotěry. 
Milým a vtipným slovem potěšil moderátor Zdeněk 
Němec. 

Hřeb večera byl dech beroucí ohňostroj. 

Večer byl zakončen vydařenou zábavou. Na par-
ketě tancovali lidé všech věkových kategorií. K tanci 
hrála hudební skupina Universum. 

Kateřina Štechová 
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CO SE U NÁS DĚJE 

730 LET OBCE KLUKY 

V letošním roce si připomínáme 730 let od první 
písemné zmínky o naší obci. (1289). Dnes již málo-
koho napadne, že název obce vznikl ze staročeského 
kluk, klk - pozemek nezkopaný, na kterém jsou ještě 
kluky, tj. pletiva kořenů apod. Samotný název měl 
ale několik podob: Clutz, Clux, Klux a také Chlux. 

Archeologické nálezy však dokládají, že území 
dnešní obce bylo osídleno již v pravěku. Ve sbírkách 
čáslavského muzea se nachází poměrně značné 
množství kamenných nástrojů. Většinu z nich daro-
val učitel Václav Pospíšil (1873-1940), kterému je 
přinesly školní děti. 

Základem středověkého osídlení byl ve 14. sto-
letí samostatný statek, který patřil kutnohorským 
měšťanům. Později se v Klukách vystřídala řada 
šlechtických držitelů, jež vybudovali tvrz, která je 
v písemných pramenech zmiňována v roce 1538, kdy 
ji Jan, syn Jana z Libodržic, prodal Janovi Chotou-
chovskému z Nebovid. Z této původní tvrze se za-
chovaly jen zbytky příkopu kolem zámku a část ob-
vodových zdí dnešní zámecké stavby. Chotouchovští 
z Nebovid vlastnili Kluky až do roku 1584. Dalšími 
majiteli byli Lukavečtí z Lukavce. Po bitvě na Bílé 
hoře krátce vlastnil Kluky Jan Rudolf Trčka z Lípy. 
Poté, co mu byly statky v roce 1636 zkonfiskovány, 
se v Klukách majitelé rychle střídali. Změna nastala 
až v 18. století, kdy Kluky získali Obytečtí z Obytec, 
kteří středověkou tvrz přestavěli na jednoduchý ba-
rokní zámek a z bývalých příkopů vytvořili zámec-
kou zahradu. Tento rod zde pobýval až do počátku 
19. století. V roce 1830 za Gabriely Auersperkové 
byly Kluky spojeny s panstvím Žleby. V letech 1880
–90, kdy byla majitelkou Emílie Boleslavská 
z Rittersteinu, byl zámek opět přestavěn, tentokrát v 
pseudorenesančním slohu. Tato podoba mu již zůsta-
la. Po smrti Boleslavských zdědila statek Berta Da-
čická z Heslova a klucký zámek zůstal ve vlastnictví 
tohoto rodu až do roku 1945. Poté připadl spolu s 
velkostatkem jako konfiskát státu. 

Dominantou obce je farní kostel sv. Jana Křtite-
le, který je poprvé zmiňován v registru papežských 
desátků z roku 1352. Ze stavby samotné se však sou-
dí, že byl vystavěn o něco dříve (asi 2. čtvrtina 14. 
století). Původně byl kostel gotický jednolodní, v 18. 
století ho však několikrát zachvátil požár a kostel byl 
následně přestavěn. Poslední oprava kostela se datuje 
roku 1971. Barokní zděná zvonice, která stojí 
v severozápadním rohu bývalého hřbitova, byla vy-
stavěna v polovině 18. století. Její poslední rekon-
strukce se datuje k roku 1992. V kostele se nacházely 
tři zvony. První pořídil v roce 1482 Jan ze Solopysk. 

Tento zvon, dílo významného kutnohorského zvona-
ře Ondřeje Ptáčka, byl zničen za 1. světové války. 
V roce 1537 pořídili Solopyští do kostela druhý 
zvon, opět z kutnohorské huti, tentokrát Tomáše Kla-
bala. I tento zvon byl za války zničen. Jako jediný se 
ve zvonici zachoval do dnešních dnů třetí zvon 
z roku 1585, pocházející opět z dílny Tomáše Klaba-
la. V kostele se původně nacházelo i 13 renesančních 
náhrobků, které byly někdy po roce 1843 zazděny do 
hřbitovní zdi. Jedná se především o náhrobky členů 
rodu Lukaveckých z Lukavce, kteří měli původně 
svoji hrobku v kostele. K nejvzácnějším však patří 
náhrobník Mikeše z Třebešic, otce Jana z Libodržic, 
umístěný u vchodu na hřbitov. Tento náhrobek patří 
k nejstarším v regionu. 

Při faře byla v Klukách také škola, původně jed-
notřídní, později dvoutřídní. V polovině 19. století ji 
navštěvovala víc jak stovka žáků. Základní kámen 
samostatné školní budovy byl položen 24. 7. 1870. 
Byla postavena Janem Hradeckým z Kutné Hory 
podle plánů stavitele Míči. Na stavbu přispěly i sou-
sední obce Pucheř a Olšany. Škola byla v roce 1979 
zrušena a dnes je zde umístěn obecní úřad a mateřská 
škola. 

První republiku připomíná zejména pomník ob-
čanům, kteří padli v 1. světové válce, slavnostně od-
halený 25. června 1922. 

Minulá doba zanechala v obci stopy například 
v podobě prodejny smíšeného zboží, která byla ote-
vřena 9. května 1972, nové požární zbrojnice, jejíž 
výstavba proběhla v letech 1972-1973 nebo restaura-
ce z roku 1976. Významným rokem pro obec Kluky 
je také rok 1979, kdy došlo ke sloučení obcí: Kluky, 
Pucheř, Olšany a Nová Lhota. 

Podíváme-li se na počet obyvatel obce, vidíme, 
že dosáhl svého vrcholu v první polovině 19. století. 
V roce 1830 zde žilo 185 obyvatel, ale v roce 1890 
se již uvádí 552 obyvatel. Ve druhé polovině celý 
region neblaze zasáhly válečné události, zejména 
prusko-rakouská válka, a epidemie cholery, které si 
vyžádaly více jak stovku obětí. V posledních letech 
však vidíme, že se blýská na lepší časy. V obci přibý-
vají mladé rodiny, které si budují nové domky. Po-
přejme tedy obci do dalších let dobré vedení a hodně 
spokojených občanů. 

 
 

Bc. Michaela Dvořáková, DiS 

kurátorka muzea Čáslav 

(obyvatelka obce Olšany) 
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NAŠE OBEC KLUKY 

CO SE U NÁS DĚJE 

Obec Kluky oslavila v září 2019 730 let svého 
vzniku. Připomeňme si některé zajímavosti. 

Obec Kluky, nacházející se ve Středočeském 
kraji v okrese Kutná Hora, leží 6 km jihovýchodně 
od tohoto města a 5 km západně od města Čáslav 
v nadmořské výšce 258 metrů. Katastrální výměra 
obce je 1069 ha a jejími přidruženými částmi jsou 
vesnice Olšany, Pucheř a Nová Lhota. K začátku ro-
ku 2019 je zde vedeno 494 trvale žijících obyvatel. 

Podíváme-li se na mapu směrem od města 
Čáslav, připomíná vesnice Kluky zrcadlově obrácené 
písmenko L. Obydlená je nejhustěji část okolo silnice 
II/337 Uhlířské Janovice - Malešov - Kluky - Čáslav 
- Ronov nad Doubravou. Obec se dále větví do něko-
lika menších uliček, z nichž nejvíce obydlená je ulice 
s místním názvem Vodrantská. V blízkosti centra 
obce, tvořeného malým prostranstvím se zastávkou 
MHD, dále nalezneme budovu Obecního úřadu, jejíž 
součástí je Mateřská škola, kostel sv. Jana Křtitele, 
poštu, obchod a hostinec. Součástí obce jsou také dva 
rybníky- Vrzal a Bažantník. Hráz rybníku Bažantník 
lemuje zámecký park, jehož součástí je zámek Klu-
ky, který se rozprostírá od místní pošty. Za obcí Klu-
ky směrem na Čáslav je místní hřbitov s kapličkou. 

Pro představu v roce 1932 ve vsi Kluky žilo 630 
obyvatel. Lidé měli k dispozici poštovní úřad, tele-
grafní úřad, telefonní úřad, dále zde byly evidovány 
živnosti:  holič, hostinec, kolář, o buvník, pekař, řez-
ník, sadař, 2 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, 
trafika a velkostatek Daczický - Hesslova. 

V obci na návsi stojí kostel sv. Jana Křtitele, 
jenž je původně kostelem gotickým z doby po polo-
vině 14. století. Jakožto farní kostel byl připomínán 

již roku 1352. Z této doby je také presbytář a patrně 
i obvodové zdivo lodi. Horní patro presbytáře a lodi 
bylo postaveno snad po požáru v 18. století; přístav-
by novodobé, poslední oprava roku 1907. V polovině 
18. století byla vystavěna zděná zvonice s barokní 
fasádou a mansardovou střechou. Obnovena pak byla 
v letech 1908 a  1992. Márnice u kostela pochází 
z poloviny 18. století. Z druhé poloviny 18. století 
jsou sochy světců, které prve stály na východním 
okraji vsi. 

Jižně od centra obce se nalézá zámek Kluky, 
který byl postaven v polovině 16. století na místě go-
tické tvrze. Tvrz zde je prvně doložena až roku 1538, 
ale lze předpokládat, že existovala již ve 14. století. 
Původní gotická stavba prodělala přestavbu v 16. sto-
letí. Ale roku 1660, kdy panství koupili Ledebouro-
vé, je již připomínán zámek Kluky. V 18.  století, 
kdy majitelé panství byli Obytečtí z Obytce, byl zá-
mek přestavěn. Další vlastníci statku a zámku, Da-
čičtí z Heslova, přestavěli zámek v letech 1880 – 
1890.  

Rod Dačických vlastnil panství až do roku 1945, 
kdy jim byl veškerý majetek na základě Benešových 
dekretů zkonfiskován a zámek přešel do správy státu. 
Zámek je od 80 let 20. století prázdný, nevyužívaný.  

Po roce 1990 je ve vlastnictví soukromé společ-
nosti. V poslední době byly již zahájeny práce na zá-
chranu zámku, byla opravena střecha, fasáda, plo-
ty… 

Další informace najdete v publikaci vydané 

k výročí naší obce Obecním úřadem Kluky. 

Ing. Stanislava Klementová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/337
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/337
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Vážení a mílí čtenáři, 

v dnešní rubrice rozhovorů se nám představí pucheřský ob-
čan Josef Výborný. Většina z nás ho zná jako nadšeného a 
zapáleného přívržence veteránů, pořadatele Pucheřské burzy 
a srpnového Dožínkového podmítání.. 

Pane Výborný, jak dlouho žijete tady na Puchři? 

Na Puchři žiju od sedmdesátého prvního roku, kdy se 
nám naše rodová chalupa vrátila do soukromého vlastnictví. 
Naše chalupa byla zabavená v 50. letech na paragraf 50. A to 
znamená, že byla znárodněná. Státní statek to dostal do uží-
vání a ten sem nastěhoval cikány. Bylo jich tady asi dvaačty-
řicet, to říkala sousedka paní Topolová. Pamatovala si, že 
tady tancovali, zapalovali ohně, ale taky vybydleli, co se 
dalo. Vypadalo to tady příšerně. Zarostlá zahrada, stodola 
spadlá, vytrhané podlahy, vyřezané trámy na špejchaře… 
Všechno, co bylo dřevěný spálili. Pak naši chalupu převzalo 
JZD od státního statku. Ty tady udělali porodnu prasat. 
V hospodářských budovách byla prasátka a tady v obytných 
byly uskladněné brambory, šrot a všechno, co bylo potřeba 
pro krmení. Všechno to tady bylo, dokud se nepostavil pra-
sečák v Olšanech, který už vyhořel. 

Můžete našim čtenářům popsat, jak se vám chalupa vrá-
tila? 

V 68.roce vyšel zákon za Dubčeka, že se obytné míst-
nosti bývalým majitelům mají vrátit. Takže tenkrát za tím 
otec běhal a vyběhal to. Otec také navezl hlínu kolem stud-
ny, aby tam netekla močka, zasadil stromky i lípu, a ta roste 
svobodně. Začali jsme to opravovat v 69. Hodně mi pomohli 
moji kamarádi. V 68. roce jsem se ženil, a pak jsme sem s 
manželkou přišli. Chvíli jsme tady byli ještě s těma prasata-
ma, pan Koubský sem vozil šrot, ale obytný místnosti nám 
museli vrátit. Tam, kde máme dneska kuchyně, byla příprav-
na, vařili se tam brambory pro prasátka. 

Naše první kuchyňská linka Brusel byla plechová. 
Když tady byl pan Josef z Olšan při sčítání lidu, tak ji obdi-
voval a říkal, že to vidí prvně. Potom jsme ji na přání man-
želky vyměnili za modernější, ale mám ji schovanou 
v depozitu. 

V Puchři jste začali bydlet jako novomanželé v roce 1971. 
Kde jste bydleli předtím? 

Pucheřskou chalupu jsem dostal od dědy. Děda koupil 
v 50. letech chalupu v Kutné Hoře na dluh, tam jsme vyrost-
li. Byl to velký statek, kde jsme hospodařili. Byla tam velká 
stodola, chlív, kravičky, prasátka, … Dokud to šlo, tak tam 
tatínek hospodařil, ale nešlo to. Až prodělal a skončil jako 
politický vězeň na Pankráci a Mírově. Ve vězení byl asi dva 
a půl roku. Vrátil se na amnestii v těch stejnejch montérkách, 
v kterých ho tenkrát sundali z traktoru. V hnědým papíro-
vým pytli měl půlku bochníku a marmeládu, to dostal na 
cestu, když jel z toho Mírova. Ve vězení nesplnil nastavené 
normy, tak jim musel ještě po svém propuštění poslat nějaké 
peníze. Tatínek o tom nerad mluvil, nechtěl, abychom vědě-
li, kdo ho prásknul, abychom se nechtěli někdy mstít. 

Vaším velkým koníčkem byl motokros, později silniční 
závody. V depozitu můžeme vidět několik vavřínových 

věnců vítězů, závodní koženou kombinézu, motorky a 
další upomínky vašeho závodění. 

K motokrosu jsem se dostal na učilišti. Pomáhal jsem 
stavět motorkářskou dráhu v Kutné Hoře, teď je tam bobová 
dráha. Jezdit jsem začal jezdit až v 80. letech. Předtím jsem 
dělal automechanika u Nováka na Karlově v Kutné Hoře. Já 
jsem vyučenej „vodpravář“ zemědělskejch strojů. Závody se 
jezdily po celý republice. Třeba v Hoře závod do vrchu, jez-
dil jsem i v Brně, Mostě, Na Slovensku, v Piešťanech, Ně-
mecku. Jezdil jsem pod záštitou Svazarmu Kutná Hora. 
Nejdřív jsem jezdil klasické závody, krajské přebory, a po-
tom veterány, když stroje zestárly. Sám jsem si motorky 
spravoval, někdy až do rána. 

A kdy jste skončil s motorkami? 

Asi v 90. letech. Ještě předtím jsem založil Svazarm na 
Klukách, a potom, když Svazarm skončil, tak já taky. Navíc 
jsem začal soukromě hospodařit tady na Puchři. Pracovat 
jsem začínal jsem na státním statku v Sedlicích, potom dílny 
na Klukách. 

Po Sametový revoluci jsem hospodařil. Byl jsem i 
v Praze, na Národní třídě. Schovávali jsme se v Pasáži před 
policajty s obušky. Byl jsem tam sám bez manželky. Dokon-
ce jsem i něco natočil na osmičku. Třeba čáslavskou listopa-
dovou stávku. Mám nafilmované i žně samovazačem, máje, 
masopusty na Klukách, baráčníky, … 

Sbírání starých strojů, nejenom aut, je vaším velkým 
koníčkem. Kde jsou jeho počátky? 

Když jsem přestal závodit, ale vlastně to bylo mnohem 
dřív. Vzpomínám si na kombajn ŽM 330. Když jsem začal 
hospodařit, tak jsme s ním mlátili. Synovi vadilo, že se na 
něj při mlácení práší, tak jsme ho prodali a za peníze 
z prodeje koupili německý kombajn E 512. Tohodle kombaj-
nu ŽM 330 mi bylo líto, skoro jsem brečel. Natřel jsem ho 
červenou s stříbrnou barvou, vylepšil, pospravoval, … 

A váš první veterán? 

Stará technika je moje vášeň. Pořídil jsem si starou pra-
govku od učitele Lavickýho z průmyslovky. To byl můj prv-
ní veterán. 

CO SE U NÁS DĚJE 

VZPOMÍNKY NAŠICH BLÍZKÝCH 
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 Každý správný sběratel rozšiřuje svoji sbírku. Jak shání-
te nové kousky, vy, pane Výborný? 

Dneska se shání stará technika přes inzeráty nebo na 
doporučení souseda. Vždycky jsme nevyrazili, a potom jsme 
litovali. 

V našem kraji jsou vyhlášené srazy veteránů na pucheř-
ské louce i a spanilá jízda krajem. Nesmím zapomenout 
na srpnové Dožínkové podmítání. Nepochybuji, že obě 
akce jsou vaše srdeční záležitost. Můžete nám o nich něco 
povyprávět? 

V 90. letech padnul Svazarm, já jsem začal hospodařit 
a organizovat setkání historické techniky tady na louce. Všu-
de bylo jenom setkání a my začali dělat i burzy. Burzy jsme 
organizovali ještě pod Svazarmem na Klukách. Teď je tady 
až 130 vystavovatelů. Na Dožínkové podmítání je lidí míň. 
Je to akce, která jede druhým rokem. 8. května nám tady 
hrála Věnovanka. Chci, aby tady pro lidi něco bylo, nejen to 
haraburdí. (smích) Předtím tady hrála kapela Jánošík pod 
vedením pana Kácovského z Církvice. I já jsem si s nimi 
občas zahrál. 

A na co hrajete, pana Výborný? 

Na ten největší nástroj. Na heligón. Ten má dvacet kilo. 
Na něj hraju i při masopustech a při různých akcích ... 

Ještě k vaší burze a dožínkám. Kdo akce financuje? 

(Smích) Když na ně padne můj důchod, nevadí. Mám 
rád, když se lidi baví. O tom to je. K pokrytí nákladů nám 

pomáhá i vstupné. Samozřejmě se snažím zapojit i celou 
rodinu. Přijedou i kamarádi a známí. Velkou podporou je pro 
mě moje manželka. 

Ještě hospodaříte? 

Máme rostlinnou výrobu a zvládáme to jenom s man-
želkou. Samozřejmě nějaké zvířectvo. 

Také s manželkou rádi cestujeme po republice karava-
nem. Loni jsme projeli Šumavu – Kašperk, letos jsme pobyli 
v campu Chlumec nad Cidlinou. 

Z našich Obecních novin vím, že se aktivně zapojujete do 

dění obce. Například oprava kapličky nebo výsadba lípy 
svobody. Nevzpomenete si na její výsadbu? 

V devadesátým roce byla zasazena lípa svobody na 
místě, kde rostla ta původní. Ta zde byla za 1. republiky, za 
Němců a za komunistů musela pryč. 

Dál jsme společně se sousedy pálili čarodějnice, po 
Sametové revoluci pálíme hranici Mistra Jana. U vrbičky 
postavíme vatru. Letos byl zákaz pálení, tak akce proběhla 
symbolicky. Na hranici zaplál červený staniol. (Smích) 

Pane Výborný, máte energie na rozdávání, a proto bych 
vám za sebe a redakci chtěla popřát hodně zdraví a život-

ního štěstí. 

 

Děkuji za rozhovor Monika Peková 
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KALENDÁŘ ŽIVOTA 

NAROZENÍ 

Eliška Kmochová, červen, Kluky 

Štěpán Kout, červenec, Olšany 

Petr Palán, červenec, Kluky 

Martin Šrámek, srpen, Kluky 

VZPOMÍNÁME 
Jaroslav Trpák, červenec, Pucheř 

Františka Krtilová, srpen, N. Lhota 

Dagmar Chalupová, červenec, N. Lhota 

Marie Nesnídalová, červenec, Olšany 

Květoslava Bártová, září, Olšany 

KALENDÁRIUM 

Září 

21.9.  Ukliďme Česko Pojďme spo-

lečně uklidit naše obce. Sraz v 9.00 

na hřišti. Po akci opékání špekáčků.  

Říjen 

6.10. Výsadba zeleně 

19.10. Drakiáda 

Prosinec 

1.12. Advent u obecního úřadu 

Rozsvícení vánočních stromů 

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.   

 


