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HISTORIE OBCE KLUKY

Z roku 1289 je sice první písemný záznam, který dokládá existenci obce Kluky, ale do dnešní doby uplynulo 
nejméně 7 000 let od časů, kdy zde žili lidé. Což prokazují archeologické nálezy.

Sídliště tohoto lidu z mladší doby kamenné s lineární keramikou se nacházelo v poloze "Na chmelnici" a "V 
Černých".  Svědčí  o  tom  nálezy 
kamenných  klínů,  plochých  sekyrek  a 
sekeromlatů  i  keramických  střepů 
uložených v muzeu v Čáslavi.

V  prostoru nynější  obce Kluky 
byly  pro  pravěké  zemědělské  osídlení 
vhodné  podmínky.  Sídliště  z  mladší 
doby kamenné, sestávající  z  obytných 
kůlových staveb,  bylo umístěno poblíž 
potoka.  Na  okolních  svazích  se 
rozprostíraly  lesy  se  zvěří.  Lidé 
postupně tyto lesy káceli,  klučili.  Tato 
činnosti dala později název i naší obci – 
Kluky.

Vraťme  se  však  k  písemně 
doložené  historii  obce.  Z  doby  před 
sedmi sty lety pochází první dochovaný 
písemný  záznam  v  edici  dokumentů 
"Regesta Bohemiae et Moraviae" II č. 
2729, kde název obce je Clutz. Zde se 
o  obci  Clutz  mluví  v  souvislosti  s 

dohodou mezi Čáslaví a Kolínem o kutací právo na kutnohorském areálu. Hranicí zde byly právě Kluky. V dalších letech se  
vyskytuje název obce Clux, potom Klux a Chlux, po roce 1420 již název Kluky.

Ve 14. století měli zde své dvory kutnohorští měšťané. 
Po  roce  1400  se  prvním držitelem celého  panství  stal  Jiřík  z 
Řečice.  Roku  1440  se  zůčastnil  Petr  z  Klukóv  Čáslavského 
sněmu.  Byl  stoupencem husitství,  stejně  jako  Žižkovo  město 
Čáslav.

Další  majitelé  kluckého panství  také nenáleželi  mezi 
příliš zámožné. Svědčí o tom jména rodů drobných šlechticů i 
poměrně  chudý  kostel,  jehož  byli  patrony.  Jejich  pozemky 
zabíraly však téměř celý katastr. Na jeho okraji byla malá políčka 
několika chalupníků a domkářů,  obdělávajících svá pole ručně 
nebo nejvýše kravskými potahy. Tak tomu bylo prakticky až do 
padesátých let minulého století.

Některé rody vlastnící klucké panství

1454 – Petřík ze Solopysk a Klukóv

1542 – Jan Klucký z Libodřic

1615 – Petr Lukavecký z Lukavce a Klucích

V 17. století jsou majiteli panství členové rodu pánů z 
Vřešovic, stoupenci Habsburků.

V 18. století se střídají různí majitelé již z poněmčelé i 
cizí šlechty.

V 19. století je majitelem Marquise de Trefonier z 
Nizozemí.

Roku 1870 se stává majitelem rod Dačických, který 
vlastnil velkostatek až do II. světové války.



PUCHEŘ

Název  obce  vznikl  ze  slova  pucher  –  znamenající  buchar,  tj.  zařízení  na  roztloukání  rudy.  Jedná  se 
pravděpodobně o rudu obsahující stříbro. O možnosti výskytu rudy i v širším okolí Kutné Hory směrem k obci Pucheř a 
Kluky  svědčí  zápis  v  Kronice  "Paměti  města 
Kolína".

Původ  osady  je  možno zařadit  do  let 
panování  Přemysla  Otakara  II.,  snad  do  roku 
1305. V osadě byla malá tvrz, na které seděli asi 
250 let Pucherští  z Puchře. Roku 1410 je první 
písemný  záznam  uvádějící  jméno  Kryštof  z 
Puchře.  Roku  1523  zdědila  panství  Gertruda  z 
Puchře a po její  smrti  držel  Pucheř  její  manžel 
Jan z Kluk podle kšaftu Hor Kuten z roku 1535.

Později  se  dvůr  dostal  do  majetku 
Šlechtínů ze Sezemic a byl jím až do roku 1630. 
Poté připadla Pucheř kutnohorským jezuitům a po 
zrušení řádu císařem Josefem II. V roce 1777 ke 
křesetickému panství.

OLŠANY

Název  obce  byl 
odvozen  od  stromu  olše, 
hojně  rostoucí  v  dávných 
dobách  kolem  potoka 
zvaného  Olšanský.  Jméno 
obce se poprvé v písemných 
dokladech  připomíná  roku 
1387. V době panování Karla 
IV.  patřily  Wolšany  Čeňkovi 
Krušinovi  z  Lichtenburgu. 
Hovoří se o Wolšanech jako o 
vsi  s  osamoceným  domkem 
nad vinicí u Kluk. Sedláček se 
v historii obce Kluky zmiňuje, 
že  Jan  Pivce  z  Kluk  měl 
"sedm  kop  platu  na  vsi 
Olšanech".  Na  konci  14. 
století se o tento plat ucházel 
jeho  syn  Václav.  Dále  byly 
Olšany  připojeny  k  Nové 
Lhotě  a  staly  se  majetkem 
pánů v Úmoníně. 

NOVÁ LHOTA

Původní název zdejší obce byla Lhotka. Jméno pochází jistě od slova lhůta. Ve 13. století za panování Přemysla  
I.  Byly  zakládány  nové  osady  na  místech  dosud  neobydlených.  Doba  pak,  po  kterou  byly  rodiny  nových  vesnic 
osvobozeny od dávek, nazývala se lhůta a vesnice 
dle toho nesly názvy Lhota, Lhotka. Možno tedy 
vznik  zdejší  obce  položit  do  první  poloviny  13. 
století.  Název  Lhotka  se  však  dlouho  neudržel, 
protože Sedláček v díle "Hrady a zámky" píše, že 
v roce 1411 seděl na tvrzi úmonínské Zdislav ze 
Lhoty.  Od té doby byla Lhota spojena ve velké 
panství  s  Úmonínem  a  byla  dlouhou  dobu 
společným  majetkem.  Roku  1418  se  dostalo 
panství úmonínské v držení Beneše z Řepčic a z 
Paběnic.  V  roce  1626  se  přistěhovali  do  Kutné 
Hory  jezuité  a  obraceli  lidi  na  katolickou  víru. 
Tento řád se stal majitelem panství Křesetického 
a Úmonínského. Jezuité bydleli ve zdejším zámku. 
Od  roku  1829  byl  majitelem  velkostatku  Nová 
Lhota Karel Schwarzenberg.

Pohlednice obcí je možné zakoupit v obchodě na Klukách.



PRO  ZAJÍMAVOST  TROCHU STATISTIKY

Kluky Pucheř Olšany Nová Lhota

1890
56 domů 26 domů 31 domů 46 domů

552 obyvatel 234 obyvatel 183 obyvatel 270 obyvatel

1974
90 domů 23 domů 31 domů 35 domů

326 obyvatel 59 obyvatel 111 obyvatel 123 obyvatel

2011
114 domů 28 domů 40 domů 43 domů

291 obyvatel 31 obyvatel 71 obyvatel 55 obyvatel

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou první číslo novin Obce Kluky. Chtěli bychom tímto zlepšit 
informovanost občanů našich obcí. Čtvrtletně Vás budeme seznamovat s informacemi z obecního 
úřadu. Nebudou chybět ani příspěvky z historie, kultury, činnosti spolků a různé zajímavosti.

Jaroslav Čálek - starosta 

OBECNÍ ÚŘAD
  

Jaroslav Čálek
starosta

tel/fax   327 377 426
kluky@proactive.cz

 ÚŘEDNÍ HODINY

  Pondělí 8:00 - 12:00

Naděžda Vrbová
místostarosta

tel/fax   327 377 426
kluky@proactive.cz

  Úterý 8:00 - 12:00, 16:00 - 17:30

  Středa 8:00 - 12:00

Libuše Gruberová
hospodářka

tel/fax   327 377 426   Čtvrtek 8:00 - 12:00

  Pátek 8:00 - 12:00

webové stránky: www.kluky.cz

ZASTUPITELSTVO FINANČNÍ VÝBOR
   Marie Komárková předseda

Jaroslav Čálek starosta    Luboš Nesnídal člen

Naděžda Vrbová místostarosta    Petr Krtil člen

Marie Komárková člen

Luboš Nesnídal člen KONTROLNÍ VÝBOR
Ing. Bedřich Poskier člen    Ing. Bedřich Poskier předseda

Petr Krtil člen    Josef Vojáček člen

Josef Vojáček člen    Luboš Nesnídal člen

POPLATKY  V ROCE  2012
Nezapomeňte, že do 31.5. 2012 musí být zaplaceny poplatky za popelnice a psí miláčky.

Popelnice
Osoba s trvalým pobytem 500,00 Kč

Rekreační objekt (chalupa, chata) 500,00 Kč

Pes
Jeden pes 50,00 Kč

Druhý a každý další pes 90,00 Kč

mailto:kluky@proactive.cz
mailto:kluky@proactive.cz


USNESENÍ

Zápis č. 1/2012 zasedání ZO ze dne   7. 2. 2012  

Usnesení č. 1/2012 
Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Úmonín a k.ú. Nová  
Lhota a Olšany u Čáslavi rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Úmonín

Usnesení č. 2/2012 
Zastupitelstvo schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Obce Kluky 

Zápis č. 2/2012 zasedání ZO ze dne   6. 3. 2012  

Nebylo přijato žádné usnesení

Zápis č. 3/2012 zasedání ZO ze dne 22  . 3. 2012  

Usnesení č. 03/2012 
Zastupitelstvo projednalo a  schválilo návrh Závěrečného účtu Obce Kluky za rok 2011

Usnesení č. 04/2012 
Zastupitelstvo projednalo a  schválilo koupi pozemku parc. č. 264/11 v k.ú Nová Lhota o výměře  
2 142 m2 ve vlastnictví  pí.  A.  K.,  bytem Souňov za cenu 76 190,00 Kč.  Obec Kluky zajistí  
veškerou  administrativu  spojenou  s  prodejem pozemku a  pí.  A.  K.  uhradí  veškeré  poplatky  
spojené s  převodem.

Usnesení č. 05/2012 
Zastupitelstvo projednalo a  schválilo sepsání nájemní smlouvy mezi Obcí Kluky a p. J. T., Úvaly 
na pozemek parc. č. 35/1 v k.ú. Olšany o výměře 1 113 m2 s tím, že bude p. J.T.  proplaceno  
nájemné ve  výši  5  000,-  Kč/rok  (pěttisíc/rok)  (za  roky  2009,  2010,  2011 a 2012)  a  daň z  
nemovitostí za roky 2009 (112,- Kč), 2010, 2011 a 2012 (223,-Kč/rok)

Usnesení č. 06/2012 
Zastupitelstvo  projednalo  a   schválilo  dokumenty   k  Veřejné  zakázce  na  stavební  práce - 
Výstavba  kanalizace,  ČOV  a  vodovodu  Kluky  předložené  pověřenou  společností  STAVEBNÍ  
PORADNA s.r.o., České Budějovice,. 
Dokumenty: 1. Veřejná zakázka na stavební práce – posouzení kvalifikace (popis předložených 

žádostí o účast v užším řízení, podklad pro vyhodnocení kvalifikace)
       2. Protokol a posouzení kvalifikace
       3. Rozhodnutí zadavatele o vyhodnocení kvalifikace zájemců

Usnesení č. 07/2012 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení  věcného 
břemene č. IV-12-6014120/VB001, mezi Obcí Kluky a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín. Jde o 
připojení kabelového vedení pro poz. parc. č. 40/6 v k.ú. Olšany. Finanční náhrada za zřízení  
věcného břemene se sjednává ve výši 1.000,- Kč

Usnesení č. 08/2012 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup travního traktoru pro údržbu zeleně STARJET, v ceně  
140 000,- Kč včetně DPH a k tomu další potřebné příslušenství.

Usnesení č. 09/2012 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Rybářů při ZDV Krchleby o užívání  vodní plochy v  
k.ú.  Nová  Lhota,  parc.  č.  178/33 a  178/34  která  tvoří  ½ plochy  užívaného rybníka  je  ve  
vlastnictví Obce Kluky zapsaná na LV 10001 a to na dobu do 31. 12. 2015. Podmínkou je, že  
Rybáři částečně odbahní rybník u hráze, vyčistí hráze rybníka od spadaných větví, do rybníka na  
návsi v NL dodají rybí násadu, při přepouštění vody z rybníku na návsi bude u výpusti síto a voda  
se bude upouštět postupně.  



PROMĚNY  NAŠICH  OBCÍ
Fotografie má zvláštní schopnost uchovat chvíle, které nepřetržitě plynoucí čas odnáší do nenávratna. Je podivuhodným 
oknem do minulosti, s její pomocí se lze vrátit desítky let zpátky. Využijme této možnosti a podívejme se, jak se změnil  
dům pana Jaroslava Stehlíka v Klukách.

Děkujeme panu Jaroslavovi Stehlíkovi za zapůjčení fotografií. Prosíme spoluobčany o zapůjčení dalších fotografií do naší  
pravidelné rubriky.

NAŠI  JUBILANTI
V uplynulých třech měsících jsme nezapomněli ani na občany, kteří oslavili svá životní jubilea. Zástupci Obecního úřadu  
Kluky navštívili tyto oslavence:

Kluky: Pucheř: Olšany: Nová Lhota:

Čálek Zdeněk Zdeňková Marie Kučerová Jarmila 

Zinková Věra Vobořilová Blažena Vyčítal Slavomír 

Hošková Josefa Jiroušek Miroslav Bártová Květoslava 

Tůmová Růžena 

Všem ještě jednou přejeme hodně štěstí, pohody a hlavně pevné zdraví.
 
SDH Olšany gratuluje  svému členovi Mirkovi Potměšilovi a jeho manželce k narození dcery Nelinky.

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ
Dne 30.3.2012 zemřel ve věku nedožitých 90 let,  pan 
Josef PAŘEZ z Olšan.

                                                    
POZVÁNKA NA PLÁNOVANÉ  KULTURNÍ  AKCE

KLUKY PUCHEŘ

30.4.2012 Večer - pálení čarodějnic ve Vodrantské ulici 
za  novou  zástavbou.  Masky  čarodějnic 
vítány.

8.5.2012 od 8. hodin do večera – burza historických 
vozidel  –  pořádá  KHV  Pucheř;  Hudba  a 
občerstvení po celý den zajištěno.

7.5.2012 stavění májí – pořádají Hasiči Kluky.

OLŠANY

7.5.2012 večer – májová zábava v místní restauraci – 
pořádají Hasiči Kluky.

30.4.2012 stavění máje.

30.4.2012 pálení čarodějnic na obvyklém místě, masky 
čarodějnic vítány.

3.6.2012 od 14.00 hod. dětský den na hřišti – pořádá 
Místní organizace zahrádkářů Kluky spolu s 
Obecním úřadem Kluky.

NOVÁ LHOTA

30.6.2012 bohoslužba  v  kostele  sv.  Jana  Křtitele  v 
Klukách od 17-ti hodin.

30.4.2012 pálení čarodějnic v Topolách, masky 
čarodějnic vítány.

Připravujeme: výlet pro děti v doprovodu rodičů – datum 
a místo bude upřesněno.

24.6.2012 od 10.00 hod. bohoslužba v kostele sv. Jana 
Křtitele v Nové Lhotě

„Tak jako báseň, i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.“ 
(Seneca)



OHLÉDNUTÍ  ZA  AKCEMI, KTERÉ  JIŽ  PROBĚHLY

Dětský karneval na Klukách 

Dětskému  karnevalu  vládl  černokněžník,  který  přivítal  všechny 
přítomné a hlavně 
děti  v  maskách. 
Připravil  jim 
odpoledne  plné 
her,  soutěží  a 
tanců.  Příště 
bychom  uvítali  i 
starší  děti. 
Děkujeme   panu 
Bečánovi  a 
Moravcovi  za 
hezký  program  a 
pořadatelům 
Místní  organizaci 
zahrádkářů  Kluky 
a Obecnímu úřadu 
Kluky.

Oslava MDŽ Kluky

Ženy každého věku se sešly v restauraci na Klukách, aby společně oslavily MDŽ. Oslavu zahájily děti z místní  
mateřské školy pásmem říkadel a písniček. K poslechu i tanci celé odpoledne hráli jako již tradičně pan Nováček a pan 
Málek. Oslava se vydařila, příště bychom ale uvítali větší účast žen. 

 
Oslava MDŽ Olšany

Tak jako každý rok i letos se v Olšanech, dne  10.3.2012, 
konaly oslavy MDŽ spojené s vítáním jara. Dětičky nám zarecitovaly a 

také  zahrály  na  flétničky. 
Dětí sice moc nebylo, ale je 
to  nová  generace,  která 
začíná.  Všechny  musíme 
pochválit, zejména pakVojtu 
Kutila,  který  nám  zůstal 
věrný.  Myslím,  že  se  to 
všem ženám líbilo.  Nesešlo 
se  nás  sice  tolik  jako  v 
loňském roce, ale i tak byla 
účast hojná. Je hezké, že se 
vždy  sejdeme  všechny 
generace  žen  od  těch 
nejstarších,  až  po  ty 
nejmladší.  a  že  přišly  i 
maminky  se  svými 
ratolestmi. Protože nám hezky hrála harmonika, tak jsme se nejenom pěkně 
pobavily, ale také jsme si zazpívaly a zatancovaly. Tak a teď již nám nezbývá, 
než se těšit na příští rok, abychom se ve zdraví zase všechny sešly.

 



Oslava MDŽ Nová Lhota

I ženy v Nové Lhotě slavily ...               

KRONIKÁŘI OBCE KLUKY v 19. a 20. století

1866 – 1868 Václav Obolecký

1886 – 1897 Čeněk Výborný

1920 – 1930 Antonín Stehlík

1930 – 1950 Josef Stehlík

1951 – 1952 Václav Růžička

1954 – 1964 Josef Frantík

1966 – 1972 Miloslav Růžička

1973 – 1989 Dagmar Slavíková

                      

KRIMI ZPRÁVY
Křižovatka bez 
svatých

Krádež na hřbitově

Dne 9.3.2012 v 0:40 
hodin  došlo  k 
dopravní  nehodě  na 
křižovatce U svatých. 
Nehodu způsobil řidič 
osobního  automobilu. 
Nezvládl  řízení  a 
narazil  do  sochy 
svatého,  kterou 
značně poškodil. Je to 
již druhá socha která 
byla  rozbita  při 
dopravní nehodě.

Dne  25.3.2012  v 
odpoledních hodinách 
byli  vyrušeni  zloději 
na  hřbitově  na 
Klukách.  Lup 
připravený  k  odvozu 
byl objeven za jedním 
z  hrobů.  Vše  se 
zachránilo  díky 
pohotovosti 
přítomných  žen. 
Policie  byla 
informována.  Věci  z 
poškozených  hrobů 
jsou k  vyzvednutí  na 
Obecním úřadě Kluky.

                                                        

Bohužel od roku 1989 nikdo kroniku obce Kluky nepíše. Zdá 
se  nám,  že  je  to  veliká  škoda,  a  proto  hledáme  nového 
kronikáře  /  kronikářku.  Zájemci,  prosím,  hlaste  se  u  paní 
Vrbové Nadi. 

!!! SOUTĚŽ !!!

Obecní  úřad  Kluky   vyhlašuje  soutěž 
„Rozkvetlá  zahrádka,  terasa,  balkón  nebo 
okno.„ Do soutěže se může přihlásit každý, 
kdo nafotí květiny, kterými zkrášlil svůj dům 
nebo jeho okolí. 
Fotografie můžete posílat do 31.8.2012 na e-
mail  noviny.kluky@seznam.cz a  nebo  je 
předat na obecní úřad. Z každé obce bude 
vybrána nejhezčí květinová úprava a výherci 
vyhrají poukaz v hodnotě 500 Kč k nákupu 
rostlin.

mailto:noviny.kluky@seznam.cz


V sobotu 24. 3 2012 se odehrál první zápas jarního kola fotbalu. 
Zápas Kluky – Kácov se hrál na místním hřišti. Výsledek 0:1

RORZPIS zápasů III. třída – JARO 2012

Kolo Datum, čas Kdo Výsledek

14. SO 24.3.2012  15:00 Kluky – Kácov 0 : 1

15. NE 1.4.2012    16:00 Zbraslavice B - Kluky

16. SO 7.4.2012    16:30 Kluky – Potěhy

17. NE 15.4.2012   16:30 Suchdol B – Kluky

18. SO 21.4.2012   17:00 Kluky – Paběnice B

19. SO 28.4. 2012  17:00 Močovice – Kluky

20. SO 5.5.2012     17:00 Kluky – Bratčice

21. SO 12.5.2012   17.00 Tupadly B – Kluky

22. SO 19.5.2012   17.00 Kluky – Červené Janovice

23. NE 27.5.2012   17.00 Viktoria Sedlec B – Kluky

24. SO 2.6.2012     17.00 Kluky – Sp. K. Hora B

25. SO 9.6.2012     17.00 Rataje – Kluky

26. SO 16.6.2012   17.00 Kluky – Sázava B

SK Kluky zve všechny své příznivce na další fotbalové zápasy. Přijďte nás podpořit !

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE A JARNÍ DNY PLNÉ POHODY. 
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