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Vážení občané,
ačkoliv je z našeho pohledu hlavním zdrojem pro poskytování informací občanům obecní veřejný
rozhlas, rádi využíváme i tištěné slovo v našem zpravodaji, kde se s Vámi mohou o svoje postřehy
názory a informace podělit i jiní.
Přišel podzim a máme za sebou řadu akcí. Nejenom v komunální oblasti, což je základní poslání
samosprávy, ale i v té společenské. Máme radost z toho, že se v obci stále něco děje, že si každý může
vybrat to, co mu vyhovuje, ale především z toho, že se nám dle našeho soudu daří zapojovat do
nejrůznějších aktivit o kterých dále píšeme, stále větší množství lidí, a to nejenom místních, ale i
chalupářů a přátel. A to je to co vytváří kulturu života, to co nás spojuje.
Bude málo platné, když budeme mít opravené cesty, fungující veřejné osvětlení, či komunální služby.
To nám sice usnadní život, ale pokud spolu nebudeme mluvit a pracovat, můžeme v podstatě bydlet
kdekoliv. Teprve tehdy když získáme pocit sounáležitosti s obcí a jejími obyvateli vytvoříme charakter
vesnického života. Každému, kdo k tomu alespoň trochu nezištně přispěje, patří náš dík.
Ladislav Regent

Z jednání obecního zastupitelstva:
Od posledního čísla našeho zpravodaje se konaly tři jednání obecního zastupitelstva. Zde jsou
nejdůležitější body projednané na jednotlivých schůzích
Jednání konané dne 23.4.2015
- rekonstrukce půdních skladovacích prostor
v budově obecního úřadu je hotová, náklady
činili cca 90 000 Kč, bude sloužit hlavně jako
sklad materiálu na dětské akce.
- zastupitelé schválili úseky komunikací,
které se budou opravovat – Chobot – od
mostu k Hradilovým, spojovačka pod
Bořinou, krátký úsek v Bořině u novostavby
Jiřího Kocandy. Náklady na opravy budou
dle smlouvy s firmou COLAS činit cca 530
000 Kč.
- byla schválena dotace na veřejně
prospěšné práce od úřadu práce, práce
bude provádět pan Vladimír Peňáz ml.

od května do konce září.
- knihovna – lidé si za symbolickou cenu vybrali
řadu knih, v knihovně zůstaly pouze dětské
knihy a výměnný soubor ze žďárské knihovny.
Jednání konané dne 12.6.2015
- 30.5. proběhl Dětský den, akce byla velmi
úspěšná, obec přispěla částkou cca 6 000 Kč.
- opravy komunikací po Kuklíku jsou hotové,
obec na ně získá dotaci cca 105 000 Kč z
programu obnovy venkova od kraje Vysočina.
- kanál pod Balkánem – položeno 40 m
betonových trubek, celkové náklady 39 000 Kč.
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- pozemky v Bořině – převody vlastnických
podílů na obec Kuklík darováním a z menší
částí koupí jsou hotové, náklady na notáře za
kupní a darovací smlouvy činily 11 300 Kč.
- Zastupitelé dále schválili zaměření celé
cesty v Bořině, aby se mohly vlastnické
poměry uvést do souladu se skutečným
stavem. Nejlevnější nabídka na geodetické
zaměření byla od manželů Benešových,
zaměření bude stát cca 26 000 Kč a bude se
provádět přes léto.
- pozemek u bytovky – zastupitelé
jednohlasně schválili záměr odkupu pozemku
vedle bytovky, kde se v současné době
nachází dětské hřiště. Pozemek byl dříve ve
vlastnictví pana Jiřího Kocandy, novým
vlastníkem se stali manželé Petr a Mirka
Horychovi.
- proběhla fyzická kontrola ze Státního fondu
životního prostředí na plnění projektu
Protipovodňová opatření – bez závad.
- zastupitelé byli informováni, že obci byla
přidělena dotace 90% na projekt Nakládání s
odpady v obci Kuklík ze Státního fondu
životního prostředí. Bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodávku 40 kusů komposterů, 6
plastových kontejnerů na tříděný odpad, 1
kontejneru
na
sklo,
2
železných
uzaviratelných kontejnerů na kovový odpad,
štěpkovače a traktorového nosiče kontejnerů.
Výběrové řízení vyhrála firma SDO Technika
ze Šenova u Nového Jičína. Celkové náklady
na pořízení jmenovaného majetku včetně
zpracování projektu a všech administrativních
úkonů budou cca 950 000 Kč, obec bude platit
10%, zbytek bude financován z dotací.

- zastupitelé se zabývali žádostí pana Josefa
Pavliše ml., aby obec vybudovala v Dědině .
od Ondrových k zastávce chodník pro chodce.
Zastupitelé tento návrh po debatě jednohlasně
zamítli
Jednání konané 2.9.2015
- dotace na Nakládání s odpady – veškerý
majetek již byl dodán a rozmístěn, nové
kontejnery na kovový odpad byly umístěny nad
zbrojnici, zastupitelé jednohlasně schválili
Smlouvu o poskytnutí dotace se Státním
fondem životního prostředí, nyní je třeba vše
vyřešit papírově, aby byly dotace vyplaceny a
bylo možné zaplatit faktury.
- obec koupila dva nové zahradní altány,
budou se používat při kulturních akcích.
- je zaměřená cesta v Bořině, je hotový
geometrický plán, zastupitelé schválili záměr
prodeje části pozemku 481/1 a části pozemku
875/2 dle tohoto plánu zájemcům Jiřímu
Kocandovi a Josefu Kocandovi ml., záměr o
prodeji je vyvěšen po dobu 30 dní na úřední
desce.
- byla schválena Smlouva o zřízení věcného
břemene přípojky NN se společností Eon
distribuce na přípojky Jiřího Kocandy v Bořině
a pana Velína nad bytovkou, dále byl schválen
návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na přípojku NN Lukáše
Ondráčka a Davida Regenta na Balkáně.
- zastupitelé se shodli na tom, že záměr
odkupu pozemku ve vlastnictví manželů
Horychových vedle bytovky trvá, z důvodu
negativních ohlasů obyvatel bytovky bylo
upuštěno od záměru ponechání případně
úpravy současného dětského hřiště
Ladislav Rak

Co je nového u hasičů:
Setkání hasičů seniorů okrsku Sněžné.
Stejně jako v minulých letech tak i letos pořádá SH ČMS okrsek Sněžné setkání hasičů
seniorů.
Jednání konané 2.9.2015
- dotace
naseNakládání
s odpady
– veškerý
Setkání
uskuteční
7.11.2015
od 16:00 hod. v hasičské zbrojnici v Kuklíku.
majetek již byl dodán a rozmístěn, nové
kontejnery
kovový
odpad
umístěny
Jménem na
okrsku
srdečně
zvu byly
všechny
Kuklické hasiče seniory na příjemně strávené
nadpodzimní
zbrojnici,odpoledne
zastupitelé
schválili
vejednohlasně
společnosti bratrů
a sester z okolních sborů. Celým odpolednem vás
Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
se
Státním
bude provázet osvědčený moderátor František Haněl.
fondem životního prostředí, nyní je třeba vše
Vladimír
vyřešit papírově, aby byly dotace vyplaceny
a Peňáz, místostarosta SH ČMS okrsek Sněžné
bylo možné zaplatit faktury.
- obec koupila dva nové zahradní altány,
budou se používat při kulturních akcích.
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Informace ze zásahové jednotky.
Celkem 23 zásahů v letošním roce a 18
zásahů od vydání posledního zpravodaje –
taková je současná bilance výjezdů jednotky
SDH Obce Kuklík.
Po krátkém jaru, kdy jsme v rámci technické
pomoci čistili studnu na Balkáně a statek
v Koutě od bahna po přívalovém dešti, přišlo
horké a suché léto s přemírou nebezpečného a
mnohdy agresivního hmyzu. Desetkrát jsme
museli likvidovat tyto tvory vysavačem,
insekticidy, lopatami s krumpáčem a dokonce
sněhovým hasícím přístrojem. Dalším a
mnohem nebezpečnějším důsledkem sucha
byly letošní polní a lesní požáry. Dvakrát jsme
pomáhali hasit les, jednou u Devíti Skal a
jednou u Krásného. V rámci dohodnuté žňové
hlídky se ZD Sněžné jednotka hasila několikrát
zapálené pole s obilím a slámou po řezačce a
sklízecích mlátičkách. Přitom jsme ještě stačili
vyjet k požáru přívěsu s naloženým balíkem
slámy. Poslední událostí, která si vyžádala
nasazení dokonce šesti jednotek hasičů, byla
pátrací akce po seniorovi z Německa, kterého
jsme na žádost PČR a s její spoluprací, včetně
vrtulníku s termovizí, hledali minulý týden
v okolí obce Tři Studně. Pán byl hasiči naštěstí
v pořádku nalezen těsně před setměním.
Jak jsem v minulém zpravodaji avizoval,
uskutečnili jsme okrskové cvičení našich
sborů. To se konalo v obci Daňkovice,
nedaleko pod střediskem ŘLP Buchtův Kopec
ve směru na Krásné, kde jsme procvičovali
typovou činnost jednotek IZS - pátrací akce.
Pohřešovanou byla zraněná žena, která byla
asi po hodině hledání nalezena na Černé
skále. Po jejím nalezení na římse skály
pokračovalo cvičení lezeckým zásahem, neboť
zraněnou bylo třeba ošetřit, stabilizovat, pak
lezeckou technikou spustit ze skály a nakonec
půl kilometru odnést až na výchozí stanoviště
záchranné služby. Jak prozíravé bylo takové
cvičení uskutečnit, se projevilo minulý týden na
Třech Studních. Další akcí našeho sboru a
jednotky, bylo
.

společné cvičení s našimi bratry a sestrami
z Rokytna a Studnic. To letos proběhlo na
Rokytně na téma požár lesa a chatky u
vodojemu a zde jsme procvičovali dálkovou
dopravu vody s možnými kombinacemi
nasazení požární techniky.
O
tom, že po těchto dvou akcích vždy
následovalo přátelské posezení u piva a
dobré klobásky, není třeba pochybovat.
Čím se nyní zabývá jednotka?
Po úspěšné jarní STK zásahového vozidla
jsme se věnovali jeho běžné údržbě (výměna
olejů, filtrů atd), nicméně v současné době na
základě schválené žádosti Obce Kuklík Kraji
Vysočina o dotaci na zvýšení akceschopnosti
jednotky, budeme pořizovat do cisterny tzv.
výjezdový tablet, prostřednictvím kterého
bude jednotce zasílán příkaz k jízdě
s podrobnostmi, které má operační středisko
HZS k dispozici, včetně souřadnic místa
zásahu a navigace na místo. Vozidlo bude
také díky aplikaci „viděno“ na operačním
středisku a tabletech ostatních jednotek,
tablet zároveň slouží jako odesílatel kódů
typických činností – tzv. statusů, takže
v případně přesyceném radioprovozu nebude
muset velitel u banálních výjezdů takřka říci
ani slovo. Další součástí softwaru je
fotoaparát, který umožňuje sdílet foto jak pro
operační středisko, tak pro ostatní jednotky a
datový sklad, který obsahuje např. registr
nebezpečných
látek
a
zpracované
dokumentace zdolávání požáru u objektů
s vysokým požárním nebezpečím a u objektů
se ztíženými podmínkami pro zásah. Přísně
účelová dotace pokryje celou sumu,
potřebnou k nákupu tabletu a flexibilního
držáku ( ta činí max 15 tis. Kč pro jednotku
našeho druhu). Největší položkou je
software, který však plně poskytuje a
instaluje HZS Kraje Vysočina, včetně jeho
aktualizace.
ing. Bohdan Kalina, velitel ZJ obce Kuklík a SDH
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Kroužek malých hasičů.
Od letošního dubna, pravidelně ve čtvrtek se pod vedením Petry Hanělové, Davida Regenta,
Anety Kalinové, Michala Kocandy, a Michala Kaliny scházíme společně s 21 dětmi našeho
kroužku, abychom jednak přivedli děti k hasičské tématice a jednak abychom vyplnili jejich
volný čas. Zabýváme se nejenom nácvikem praktických dovedností při práci s hasičským
materiálem, ale snažíme se i vést děti ke zodpovědnosti, sportu a učit je věcem, které je
zabaví a mohou
se jim i hodit.
Měli jsme také
dvoudenní
„soustředění“
s noclehem
mimo
domov.
Velmi nás těší
podpora rodičů
(buchty maminek
přijdou k chuti) a
SDH (materiál) a
také aktivita dětí.
Chceme přihlásit
děti do soutěže
v
požárním
sportu PLAMEN.
Doufáme, že na jaře se začneme opět scházet, protože 3.10. je letos kroužek naposled.
Jménem všech mladých hasičů a jejich vedoucích děkujeme i sponzorovi Marku Rydvalovi
za čepice.
David Regent

Aktuality
- pošta Sněžné – změna provozní doby. V pátek 9.10.bude otevřeno z provozních důvodů
pouze od 7:00 do 13:00
- v pátek 16. 10. bude od 16:00 u požární zbrojnice přistaveno vozidlo TS služeb NMNM pro
odvoz nebezpečného a objemného odpadu. Bude zde stát do 17:00 hodin, a tak
neváhejte a svých nepotřebných a nebezpečných věcí se zbavte. Zároveň můžete přivážet
k požární zbrojnici své vyřazené elektrospotřebiče – pro ty malé zde bude označený
kontejner 1 100l a ty velké (ledničky ,pračky apod.) dávejte na hromadu poblíž vrat.
připomínáme, že elektro nepatří do kontejneru na železo)
- v důsledku extrémního sucha a velkých teplot v létě, došlo k přemnožení kůrovce a jiných
škůdců lesních porostů. MěÚ NMN odbor životního prostředí vydává naléhavé upozornění
vlastníkům lesa, aby ve spolupráci se svým odborným lesním hospodářem neodkladně
pokáceli a z lesa odstranili napadené stromy – za nedodržení opravdu hrozí velké postihy
- společnost E-ON vyzývá vlastníky nemovitostí, aby provedli ořez dřevin, rostoucích
v blízkosti vedení nn.(vzdálenost od vedení musí být větší než 1m)
V případě, že tak vlastníci neučiní sami do konce roku, provedou ořez pracovníci firmy a
materiál ponechají na místě.
- černé plastové popelnice nově rozmístěné po obci, slouží k ukládání drobných kovových
předmětů, plechovek, víček, kovových obalů od kosmetiky apod.
- rozmístili jsme mezi občany celkem 43 kompostérů a věříme, že je občané budou využívat
a bioodpad tak nebude končit ve směsném odpadu. Žádáme občany kteří nehodlají
kompostér využívat, aby jej vrátili.
Ladislav Regent
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Proč se konec prázdnin na Kuklíku neoplakává
Poslední prázdninovou sobotu se na Kuklíku jak místní děti s rodiči tak hosté vydali již
tradičně na Pohádkovou cestu. Od penzionu Kukla směrem do Chobota a zpět, z pohádky
do pohádky. Každé zastavení představovalo pohádku, ve které děti plnily úkoly od jejích
představitelů. Některé z postav byly překvapením, letos myslím kralovali Pat a Mat, i když
osazenstvo Mrazíka také jako by si z oka vypadlo, Slunečník, Měsíčník a Větrník skoro
k nerozeznání podobní sudičkám a Králíci z klobouku kývali nosem neobyčejně roztomile,
asi proto, že to byly sličné slečny. Se slzou v oku mnozí vzpomínají i na Babičku, ostatně ta
si libovala půldenní pobyt v posteli, zvláště v porovnání s jinými rolemi, které předpokládaly
značnou fyzickou aktivitu a upnuté kamaše. O jiné postavy by byla škoda přijít, takže se
s dětmi vítali jako každoročně všichni čerti, vodník a čarodějnice.
Počasí akci přálo, asi proto, že se na místě sešla celá spousta lidí s dobrou náladou a
dobrými úmysly, nebo naopak. Ať už příčina a následek byly seřazeny jakkoli, opět jsme měli
možnost prožít pohodové odpoledne plné úsměvů a radosti ze splněných úkolů. Bohatost
masek a dárků, které si malí poutníci vysoutěží je jistě velkým lákadlem, ale mnozí velcí
návštěvníci přicházejí za soudržností mezi lidmi a legrací, které užívají celé odpoledne. A
nejde jen o dětský doprovod. Každý z pořadatelů bude vyprávět o příjemných a vtipných
chvilkách, které s návštěvníky svých zastavení prožil.
Obec Kuklík, pořadatel celé akce, se stává známou mezi dětmi zdaleka. Mnozí rodiče,
vyprávěli, jak jezdí s dětmi pravidelně už několik let z celé Vysočiny, z Brna i Prahy. Ovšem
soutěž o návštěvníky z největší dálky byla letos jasná předem. Kam se všichni cestovatelé
hrabou na Evičku, která si přijela zasoutěžit až z Austrálie?
Přestože jsem dostala výslovný zákaz hlavní organizátorky jakkoli ji chválit, natož
jmenovat, je třeba říci, že nebýt Vodníka, nebyla by Pohádková cesta. Hlavně Vodník (s
dítětem) a Čarodějnice jsou dušemi celého podniku. Ony v zimě vymýšlejí, které pohádkové
bytosti se na jednotlivých zastaveních objeví a co budou po dětech chtít. Ony shánějí
sponzory, obstarávají masky, organizují všechny ostatní účastníky. Vždy s úsměvem a
nezištně. Pomáhá vedení obce, hasiči a dobrovolníci z řad stálých obyvatel i chalupářů. Celé
akci velmi prospívá její nekomerčnost, protože vše, co se na dobrovolném vstupném vybere,
investuje se v příštích letech. Odměnou více než dostatečnou jsou rozzářené dětské oči a
poděkování rodičů, kterým není líno přijít, pochválit a slíbit účast na příští rok.
Takže my všichni, co se snažíme, aby nás děti v našich maskách nepoznaly se na vás
příští rok koncem prázdnin těšíme a doufáme, že přestože třeba už budete mít nachystané
aktovky, vykročíte na Pohádkovou cestu vesele a vrátíte se ještě veselejší!
Kateřina Tycová
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Bohaté občerstvení včetně grilovaného masa a ochutnávky moravských vín je
pod patronací SDH Kuklík. Hrají Ivanovi kanci.
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