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Vážení občané,
Kuklík žije. Je velmi příjemné psát o věcech, které se podařily. A od jara, kdy vyšlo poslední číslo
zpravodaje se toho u nás v obci mnoho událo a většina akcí byla opravdu vydařena.
Hned na začátku léta jsme začali „Dětským dnem“, na kterém všech cca 350 návštěvníků, včetně asi
130 dětí strávilo aktivní příjemné odpoledne. Dále se nám podařilo zpracovat projekty a následně
požádat o krajskou dotaci na kulturně společenské akce, jako byly oslavy výročí 80 let založení SDH
Kuklík, jejímž oficiálním pořadatelem byla obec Kuklík a „Pohádkovou cestu 2016“. Projekty byly
schváleny a uzavřeli jsme smlouvy na dotace 15 800 na oslavy SDH, jejichž celkové náklady byly cca
40 000 Kč, které platila obec a 12 600 na Pohádkovou cestu z celkových 29 000 Kč.
Všechny tyto akce, o nichž se píše v jiné části našeho zpravodaje, měly podle našeho názoru vysokou
úroveň a je obdivuhodné, jak velké množství nejrůznějších lidí se naprosto nezištně do přípravy a
průběhu těchto opravdu organizačně náročných událostí zapojuje.
Je potěšitelné vidět vedle sebe spolupracovat naše seniory, chalupáře, děti ale i přátele. Ukazuje se, že
když se věci dělají obětavě a s nadšením, tak se stávají zajímavými pro celé okolí. Svědčí o tom mnoho
kladných ohlasů, které jsme například po Pohádkové cestě dostali.
Ano Kuklík žije, ale život obce nedělá obecní zastupitelstvo nebo hasiči. My všichni - společenství lidí,
kteří tady žijí, pracují, chalupaří, nebo mají k naší obci nějaký vztah a řídí se společným zájmem,
vytváří atmosféru svébytného vesnického života a přispívá k tomu, že v Kuklíku lidé chtějí zůstat a
zakládat si své rodiny. Všem, kteří se na tomto našem společném díle podílejí, patří náš dík.
Nejenom kulturními akcemi však naše obec v uplynulém období žila.
Zpracovali jsme další projekty a požádali dotaci na nákup dodávkového osobního automobilu a
doplnění vybavení zásahové jednotky hasičů. V obou případech jsme byli úspěšní. Na vybavenost ZJ
jsme podepsali smlouvu na 15 000 Kč zúčtovatelných ještě v tomto roce a automobil bude zakoupen
v roce příštím – měli bychom na tento nákup dostat 750 000 Kč.
A protože jsme byli úspěšní takřka ve všem, na co jsme sáhli, dosáhli jsme na další dotační titul. Z
„ Programu obnovy venkova“ – na opravu komunikací na Kopci jsme dostali 107 000 Kč z celkových
cca 600 000 Kč. A aby toho nebylo málo, tak se nám podařilo získat 2x 50 000 Kč jako sponzorský dar
pro vybavení hasičů od firmy Řízení letového provozu ČR. Za část těchto prostředků jsme zakoupili
automatický externí defibrilátor(AED), jako prostředek pro akutní záchranu života a zajistili školení
zásahové jednotky pro první pomoc a použití tohoto přístroje. Dále z těchto prostředků byly zakoupeny
přilby pro děti z kroužku mladých hasičů. Za druhou polovinu tohoto daru bude v nejbližších měsících
doplněn materiál zásahové jednotky a vybavení našich nejmenších hasičů – kteří společně se svými
vedoucími také obohacují život v obci.
Jediná věc, která nám nevyšla je žádost o dotaci na rozšíření požární zbrojnice a budovy OÚ. Bylo to
proto, že tento dotační titul nebyl a nebude v nejbližších letech realizován. Nicméně studie v celkové
hodnotě 36 000 Kč máme zpracovány od architektonického studia pana Ing. Pelikána a rozhodli jsme
se v tomto díle pokračovat „za svoje“.
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Ono to vypadá jednoduše. Řada lidí si myslí, že požádáte o dotaci a někdo vám pošle peníze. Ale
tak to opravdu není. Musí se nejdříve zpracovat projekt, ten dát schválit poskytovateli, celou
akci zrealizovat, zaplatit a teprve na základě závěrečné zprávy a odsouhlasených účetních
dokladů je dotace plněna.
A věřte, že to zpracování a následné vyúčtování představuje obrovské množství práce. Občas
jsme s Laďou Rakem zavaleni touto prací tak, že to nemůžeme stihnout.
Zvláště, když do toho musíme řešit další věci spojené s chodem obce a jiné akce, které hradí
obec z vlastních zdrojů .
Mezi takové patří rekonstrukce mostu v Dědině za 600 000 Kč, který se nám i přes problémy
s Povodím Moravy podařilo dokončit a zkolaudovat. Také jsme obnovili polní cestu od Odrance
ke křížku nad Bořinou a cestu ze Dvora na Starou Chalupu. Tahle záležitost zatím za cca
262 000 Kč je otevřená a na jaře příštího roku bude dokončena a uhrazena. Věříme, že javorová
alej nad Bořinou , kterou jsme vysázeli, nás všechny přežije.
Dlouhodobým záměrem je pak vypořádání pozemků zastavěných místními komunikacemi.
Tohle děláme hlavně kvůli jednotlivým vlastníkům, protože není v silách kohokoliv řešit každý
úsek zvlášť. Zatím máme vyřešenu cestu od penzionu Na mlýně do Bořiny ,od mostu u tohoto
penzionu po hranice katastru k Odranci a v současné době máme zpracovány GP a řešíme úseky
opět od mlýna kolem pily ke krajské silnici.
Chceme toho stihnout co nejvíce do konce roku, kdy se překlápí katastr obce do digitalizované
podoby a potom už to bude složitější. Věřte, že vynaložené prostředky na geodetické práce
služby notáře a poplatky katastrálnímu úřadu (letos cca 100 000 Kč) daleko převyšují hodnotu
vykupovaných pozemků. Děkujeme většině vlastníků, kteří pochopili, že jim nechceme nic brát,
ale děláme to pro ně, za vstřícný přístup. V příštím roce bychom chtěli pokračovat dalšími
úseky.
Takže když to trochu shrnu – za posledních pět měsíců docela dost práce, která by se nedala bez
podpory a součinnosti členů zastupitelstva udělat – děkuji všem.
Ladislav Regent

Z jednání obecního zastupitelstva:
Jednání konané 6.5.2016
- byla ukončena kontrola finančním úřadem.
Kontrola se týkala daně z příjmu právnických
osob za rok 2012, 2013 a 2014. Obci byla
nalezena drobná pochybení z hlediska
časového nesouladu zaúčtování některých
dokladů. Byla dodatečně vyměřena daň z
příjmů, která se bude muset dodatečně
zaplatit. Starosta předložil zastupitelům
protokol o proběhlé kontrole.
- byly podány následující žádosti o dotace
nebo poskytnutí daru: žádost o poskytnutí
daru ve výši 50 000 Kč od ŘLP na poskytnutí
daru na automatický externí defibrilátor,
žádost o poskytnutí dotace na pořádání
oslav 80. výročí založení SDH Kuklík, žádost
o poskytnutí dotace na dětskou akci
Pohádková cesta,

žádost o poskytnutí dotace na zvýšení
akceschopnosti zásahové jednotky ve výši 15
000 Kč, žádost o dotaci od Ministerstva
vnitra na rok 2017 na rozšíření hasičské
zbrojnice a pořízení dopravního automobilu
pro činnost zásahové jednotky, obec obdrží
dotaci 13 000 Kč měsíčně na veřejně
prospěšného pracovníka, což pokryje
náklady na hrubou mzdu.
- starosta obce předložil zastupitelům k
prostudování
Zprávu
o
výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kuklík za
rok 2015. Přezkoumání proběhlo dne 28.
dubna 2016 pracovnicí kontrolního odboru
krajského
úřadu
kraje
Vysočina.
Hospodaření obce bylo v pořádku a nebyly
nalezeny žádné nedostatky.
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. - starosta obce informoval o průběhu
rekonstrukce mostu u Junových. Projekt je
hotový, nejlevnější nabídku podala firma Konig
– 600 000 Kč. Na podnět Povodí Moravy bylo
zahájeno stavební řízení, stavebnímu úřadu byl
dodán projekt na rekonstrukci. Obec musí
požádat o dodatečné stavební povolení, ke
kterému je třeba vyjádření Povodí Moravy a
Agentury pro ochranu přírody (CHKO)
Žďárské vrchy.
Jednání konané 27.6.2016
-[Zadejte
obec již
obdržela
dotacinebo
50 000
Kč zajímavého
od ŘLP na
citát
z dokumentu
souhrn
defibrilátor, ten byl zakoupen, na Oslavy 80.
výročí založení SDH obdržíme dotaci 15 700
Kč, na Pohádkovou cestu 11 200 Kč, obec dále
získala 15 000 Kč na zvýšení akceschopnosti
zásahové jednotky a byla schválena dotace na
pořízení
dopravního
automobilu
od
Ministerstva vnitra a kraje Vysočina.
- opravy místních komunikací firmou COLAS
jsou hotové, obec na ně obdrží dotaci z
programu obnovy venkova 105 000 Kč.
- rekonstrukce mostu přes Fryšávka u statku
Junových je hotová, celkové náklady na opravu
činili 593 000 Kč, opravu provedla stavební
firma Konig, asfaltový povrch položila firma
COLAS a dřevěné zábradlí vyrobilo a
namontovalo truhlářství Jiří Kocanda. Na
stavebním úřadu v Novém Městě na Moravě
bylo zahájeno řízení na dodatečné stavební
povolení na opravu, byly dodány veškeré
podklady a vyjádření, bude nutné most výškově
zaměřit geodety. Stavební povolení bude
vydáno během prázdnin.
- starosta obce představil zastupitelům studii na
rozšíření budovy hasičské zbrojnice. Studii
vytvořila
projekční
kancelář
Pelikán.
Zastupitelé studii prozkoumali a jednohlasně
schválili pokračovat vytvořením projektu na
tuto přestavbu.
- zastupitelé jednohlasně schválili dar ve výši 2
000 Kč pro okresní nemocnici v

Novém Městě na Moravě na pořízení
nového
sanitního
vozidla.
Zprostředkovatelem daru je Mikroregion
Novoměstsko, který zastupuje všechny
obce na Novoměstsku.
- jsou připraveny kupní a darovací
smlouvy na zaměřené pozemky pod
komunikacemi směrem na Balkán a k
penzionu Kukla. Celková suma za
odkoupené pozemky by měla činit cca 66
000 Kč. Starosta a místostarosta obce byli
pověřeni, aby se pokusili během letních
prázdnin zajistit podpisy těchto smluv.
Jednání konané 9.9.2016
- pozemky pod komunikacemi na Balkáně
a ke Kukle – smlouvy s občany, kteří byli
ochotni pozemky prodat nebo darovat,
jsou podepsány kromě jedné, nyní je třeba
veškeré změny podat na katastr.
- rekonstrukce mostu – proběhla
kolaudace, bude vydán kolaudační
souhlas.
- projekt na rozšíření hasičské zbrojnice se
tvoří, předběžně by se náklady na
rozšíření mohly pohybovat kolem 3
milionů korun.
- zastupitelé schválili záměr na základě
žádosti ing. Prajsnera výměny pozemků
ing. Prajsnera pod obecní komunikací
kolem pily a směrem k penzionu na Mlýně
za obecní pozemky nad starou pilou.
Záměr se bude ještě upřesňovat, až bude k
dispozici geometrický plán se zaměřenými
pozemky pod komunikacemi směrem ke
Křížku.
- obec obdrží další dar od firmy ŘLP opět
ve výši 50 000 Kč na podporu a rozvoj
akceschopnosti zásahové jednotky naší
obce. Velitel Bohdan Kalina byl pověřen
nákupem vybavení.
Ladislav Rak
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Co je nového u hasičů:
Setkání hasičů seniorů okrsku Sněžné.
SH ČMS okrsek Sněžné letos pořádá již pátý ročník setkání hasičů seniorů.

Setkání se uskuteční 5.11.2016 od 16,00 hodin, ve staré škole na Kadově.
Jménem okrsku srdečně zvu všechny Kuklické hasiče seniory na příjemně strávené podzimní
odpoledne. Celým odpolednem vás bude provázet osvědčený moderátor František Haněl.
Vladimír Peňáz, místostarosta SH ČMS okrsek Sněžné

Oslava 80. výročí SDH Kuklík
Hasiči z Kuklíku oslavili osmdesátiny. Sbor byl založen občany 17. 5. 1936 a je do dnešní
doby významnou organizací obce zajišťující požární ochranu a aktivně se zapojuje do kulturní
činnosti obce.
V sobotu 11. 6. 2016 se v sále hasičské zbrojnice v Kuklíku konala slavnostní valná hromada
při příležitosti 80. výročí založení sboru. Zasloužilým členům byla udělena vyznamenání.
Sbor jako organizace obdržel z rukou zástupců výkonného výboru okresního sdružení hasičů
br. Ladislava Procházky a Stanislava Kříže děkovný list od OSH Žďár nad Sázavou.
Ing. Bohdan Kalina převzal z rukou starosty obce významné ocenění– čestné uznání obce
Kuklík za dlouholetý rozvoj zásahové jednotky. Symbolickým diplomem ve tvaru dortu byli
také starostou oceněni vedoucí kroužku mladých hasičů.
Po schůzi následovalo společenské posezení pro rodinné příslušníky, jako poděkování za
podporu při dobrovolné práci ve prospěch hasičského hnutí.
O týden později 18. 6. 2016 se u hasičské zbrojnice konal program pro veřejnost. Od 15 hodin
probíhalo vítání sborů. Jako poděkování obdrželi pamětní dárek k výročí. Samotná oslava
započala úderem 16. hodiny slavnostním nástupem dvaceti spřátelených sborů vč.
praporečníků. Po státní hymně všechny přítomné přivítal člen výboru ing. Radek Regent ,
zvláště náměstka starosty SH ČMS a starosty Krajského sdružení hasičů Jana Slámečku, členy
VV OSH Žďár nad Sázavou Ladislava Procházku a ing. Vlastimila Kakače, vedoucího aktivu
zasloužilých hasičů Ladislava Fajmona. Následovala minuta ticha za zemřelé zakládající
členy sboru a jejich pokračovatele. Náměstek starosty Vladimír Peňáz přednesl zprávu o
historii a současnosti sboru.
Následovala zdravice hostů, kterou za všechny pro horké počasí přednesl Jan Slámečka.
Starosta obce Ing. Ladislav Regent, sám člen sboru, vyzdvihl přínos dobrovolných hasičů jako
nositelů kultury a hybnou sílu všeho dění v obci. Na připomínku tohoto významného dne
dekoroval slavnostní prapor, který sbor pořídil v roce 2011 pamětní stuhou. A jako správný
gratulant nepřišel s prázdnou. Předal veliteli jednotky Ing. Bohdanu Kalinovi sponzorský dar,
který dle jeho slov „doufá, že nebude nutno nikdy použit“. Byl jím automatický externí
defibrilátor Philips. Tímto zvýšil možnost účinného zásahu v odlehlých koutech
Českomoravské vysočiny, kde v zimních měsících jsou složité dopravní možnosti.
Předposledním bodem oficiálního programu bylo přijetí nových 20 členů sboru. Jsou to děti
nově založeného družstva mladých hasičů. Průkazy členství ve SH ČMS jim osobně předal
starosta krajského sdružení hasičů Jan Slámečka. Po tomto aktu se zvýšila členská základna
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na 76 členů. Úplným závěrem bylo ocenění nejpočetnější delegace. Tou byl SDH Maršovice a
obdržel od náměstka starosty Vladimíra Peňáze 30 litrový sud piva. Pro diváky byl od 17
hodin připraven i bohatý doprovodný program. Zasloužený potlesk sklidili mladí hasiči SDH
Kuklík, kteří předvedli zásah s příběhem o požáru domu. Dále vystoupila taneční skupina
s neobvyklým názvem „Neprůstřelní řízci s bramborovým salátem“ ze Žďáru nad Sázavou.
Nechyběl ani oblíbený kvíz, v němž zvítězili hasiči z SDH Studnice. Jejich hostem byl Daniel
Pantie z Mosambiku, který se v hasičské uniformě účastní cvičení a akcí sboru. K poslechu a
tanci hrála „Bystřická kapela, o.s.“ do večera jako dechová hudba a pak do pozdních nočních
hodin taneční zábava, tzv. band. Po celé odpoledne byl připraven bohatý program pro děti.
Skákací hrady a kvízy o ceny pro velké hasiče i nehasiče. Celým odpolednem provázel
p.František Haněl. Pro zúčastněné bylo po celý den připravené bohaté občerstvení, speciality
z grilu i udírny, gulášek a domácí zákusky. Poslední veřejná oslava založení sboru proběhla
před dlouhými 30 lety, kdy sbor slavil 50. výročí založení.
Celý průběh oslav konaný na výletišti zaštítilo nádherné letní počasí a umocnilo tak prožitek
z dobře připravené akce, která byla vysoce hodnocena ze strany všech přítomných hostů. .
Závěrem bych chtěl poděkovat Kraji Vysočina a obci Kuklík za finanční podporu a všem
hasičům i nehasičům kteří se na oslavě našeho výročí podíleli.
Vladimír Peňáz, David Dvořáček

Informace zásahové jednotky:
I

Milí spoluobčané a čtenáři, v letošním roce
naše jednotka zasahovala již u šestnácti
událostí, přičemž naprostou většinu zásahů
tvořila likvidace nebezpečného hmyzu, jednou
jsme hasili požár usazenin v komíně, hledali
jsme pohřešované dívky u Třech Studní,
likvidovali olejovou skvrnu na silnici v obci a
dvakrát odstraňovali stromy.
Bližší údaje
naleznete na našich sborových stránkách,
bohužel ale ne tolik, jak tomu bývalo v minulých
rocích. Na základě důrazného upozornění
vedení HZS Kraje Vysočina všem jednotkám
sborů
dobrovolných hasičů, nám bylo
v podstatě zakázáno publikovat jakékoliv bližší
údaje o zásazích, natož s fotografiemi a to
s odvoláním na ustanovení § 89 zákona č.
133/1985 Sb. O požární ochraně: „Osoby
pověřené plněním úkolů na úseku požární
ochrany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, které v obecném zájmu nebo v
zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny
před
nepovolanými
osobami.
Povinnost
mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního
poměru nebo po splnění úkolu“ -(odst. 1). „O
zproštění mlčenlivosti a jeho rozsahu rozhoduje
ředitel hasičského záchranného sboru kraje“
(odst. 1).

Vyjadřovat se k události v médiích je
oprávněn velitel zásahu, ředitel HZS kraje,
ředitel územního odboru, případně jejich
zástupci, operační důstojník operačního a
informačního střediska kraje a tisková
mluvčí kraje.
Prakticky tedy můžeme
zveřejnit fotografie jen tehdy, pokud nám
k tomu dá souhlas např. vlastník domu,
kde jsme hasili požár komínu a na místě
jsme byli pouze sami a velitelem zásahu
byl některý z členů naší jednotky. Nebo
v případě, že likvidujeme vosy v mezi a
není zde nebezpečí, že by utrpěla něčí
důstojnost.
Co dalšího se u hasičů dělo? V dubnu
jsme společně s kamarády ze Studnic a
Rokytna tradičně cvičili, letos na
Studnických Pasekách při fiktivním požáru
chaty, spojeném s dálkovou dopravou
vody z nádrže pod rekreačním objektem
FN Brno. Posezení jsme pak zajistili u nás
v hasičárně. Druhé cvičení - tentokrát
okrskové, proběhlo v lese mezi Koutem a
Kadovem, námětem byl opět požár,
tentokrát ale lesa. Vytvořili jsme čerpací
stanoviště v řece Fryšávce, ale jen za
cenu zahrazení prkny, protože stav hladiny
byl již na jaře velmi špatný.
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Jak jistě víte, naše jednotka obdržela
sponzorským
darem
tzv.
AED
–
automatizovaný externí defibrilátor. Hodnota
tohoto přístroje je 50 tis. Kč a dokáže
vyhodnotit, zda se v případě zástavy srdeční
činnosti jedná o fibrilaci srdečních komor a
v kladném případě vyšle přes elektrody výboj.
Defibrilátor je uložen v zásahovém vozidle a
nebo při konání společenských akcí je
k dispozici v hasičárně. Celá jednotka byla
z tohoto důvodu k jeho použití vyškolena
odborníkem, záchranářem zdravotní služby
Kraje Vysočina, přičemž další, pravidelná
školení provádím já. Od 1. srpna je naše
jednotka oficiálně rozhodnutím HZS Kraje
Vysočina předurčena k výjezdu k tomuto typu
události. V případě zástavy srdeční činnosti o
životě rozhoduje každá minuta a právě z tohoto
důvodu starosta obce provedl příslušné kroky
k zajištění dotace na nákup tohoto přístroje.
Před dvěma roky jsme se zúčastnili soutěže
„Noční hlídka“, jejímž hlavním pořadatelem byl
SDH Březiny, ovšem i my jsme jednu
z disciplín zajišťovali.
Stejně tak tomu bylo i v uplynulý víkend,
tentokrát jsme naplánovali požární útok
družstva 1+5 podle cvičebního řádu požárních
jednotek.
Naše soutěžní družstvo se umístnilo na
krásném čtvrtém místě ze čtrnácti soutěžních a
to po skvělém výkonu, především v
disciplínách týkajících se záchrany osob při
požáru sklepa, poskytnutí první pomoci více
postiženým
při otravě oxidem uhelnatým,
úrazu
el.proudem,
dopravní
nehodě
motocyklisty s osobním autem, záchraně a
resuscitaci tříměsíčního

dítěte po autonehodě a v poskytnutí
posttraumatické pomoci. Výborně jsme si
vedli i v lanové technice. Veliké poděkování
za práci, trpělivost a výdrž patří jak našim
soutěžícím, tak i
našim rozhodčím,
servisnímu a zásobovacímu
týmu na
stanovišti na Kuklíku. Vyčerpávající soutěž
skončila až nad nedělním ránem, domů jsme
se vrátili až kolem šesté. Velice si cením
nasazení celého družstva a je nutno
podotknout, že se naplno projevil výcvik
v poskytování první pomoci, kteří všichni
opakovaně podstupují. V tomto ohledu se

sice na našem výsledku negativně projevila
důslednost a poctivost prováděné činnosti
v podobě horších časů, ale s kluky jsme se
jednoznačně dohodnuli na tom, že prioritní
je pro nás kvalitní a správná činnost,
směřující k záchraně a nikoliv výsledný čas.
Nejinak tomu bylo i v případě vyhledávání
osoby
v zakouřeném
prostředí
při
simulovaném
požáru sklepa, totiž
vyhledávat člověka bez vytvořeného
hadicového vedení je naprostý nesmysl a je
pro mne důležité, aby si hasiči osvojili dobré
návyky už při výcviku a soutěži. Rozhodčí
z řad profesionálních hasičů z Pardubic toto
samozřejmě
kvitovali,
ovšem
s upozorněním, že náš výsledný čas bude
pak zcela jistě horší, což se samozřejmě
naplnilo.

Bohdan Kalina,
velitel jednotky a SDH

Aktuality
- informace k volbám:
Podle zákona č. 130/2000 Sb. „ O volbách do zastupitelstev krajů“ a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Volby se konají ve dvou dnech, jimiž jsou pátek 7. října a sobota 8. října. V první den
voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb
začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
V obci Kuklík je zřízen jeden volební okrsek s volební místností klubovně hasičů
v přízemí budovy Obecního úřadu v Kuklíku, Kuklík 25, 592 03 Sněžné.
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Právo volit v obci Kuklík má každý občan České republiky:
-který má v Kraji Vysočina trvalé bydliště, nebo mu byl vydán voličský průkaz a alespoň
ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
-po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem.
-vstoupí do prostor pro úpravu hlasovacích lístků
Volič v územním obvodu obce Kuklík, může požádat obecní úřad tel : 602 260 927 ),
nebo ( tel : 603 740 967 ) ze závažných důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost – do přenosné volební schránky.
Hlasovací lístky pro volby budou voličům v obci doručeny nejpozději tři dny před
začátkem voleb spolu s poučením, ve volební dny může volič obdržet hlasovací lístky
ve volení místnosti
Na pořádek ve volební místnosti a na řádný průběh hlasování bude dohlížet okrsková
volební komise, jejímž zapisovatelem bude pan Michal Kocanda a předsedkyní slečna Aneta
Kalinová
- v pátek 7. 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)
- 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 pouze k ukládání drobných
kovových předmětů, plechovek, víček, kovových obalů od kosmetiky apod., pro větší kovový
odpad slouží velké kontejnery nad budovou OÚ
- rozmístili jsme mezi občany celkem 45 kompostérů a věříme, že je občané začnou konečně
lépe využívat a bioodpad tak nebude končit ve směsném odpadu. Žádáme občany kteří
nehodlají kompostér využívat, aby jej vrátili.
- v sobotu 8.10. se koná již 6.ročník Hubertovy jízdy – viz pozvánka

Bohaté občerstvení včetně grilovaného masa a ochutnávky moravských vín je
pod patronací SDH Kuklík. Hrají Ivanovi kanci.
- v pátek 11.11. pořádáme naše tradiční „Veřejné shromáždění“ občanů, chalupářů a
přátel obce Kuklík. Chceme zde občany seznámit s připravovaným projektem na přestavbu
budovy obecního úřadu a požární zbrojnice. Občerstvení zde bude jako vždy zdarma.
- ve státní svátek 17.11. od 14:00 hodin se uskuteční v jídelně penzionu Kukla letošní
vítání občánků – od toho minulého se nám v obci narodilo 6 dětí.
Fotografie v příloze jsou jen střípkem z jednotlivých akcí. Více se jich nevejde do formátu
tohoto zpravodaje. Kompletní soubory, které pro nás zdarma nafotil náš chalupář Tomáš
Marek, najdete na stránkách obce – www.obeckuklik.cz ve fotogalerii – děkujeme!!!
Ladislav Regent
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Rozloučení s létem
Letošní léto si dávalo načas, chvílemi to vypadalo, že snad zapomnělo přijít. Možná proto
se nám pak rozhodlo svou váhavost nahradit a setrvává s námi dosud. Přestože svou sílu
ukázalo až ke konci, chybí po něm voda v potocích a při vyorávání brambor se zvedá
mračno prachu. Ale tolik borůvek a tak sladké černé jeřabiny nikdo dlouho nepamatuje. To
ovoce, které nepomrzlo, je tento rok doslova jako z cukru. Nakonec se i rybníky prohřály a
nejpěkněji bylo na Pohádkové cestě koncem prázdnin. Letos se mimořádně vydařila. Za
účinkujícími chodilo poděkovat mnoho lidí, některé přespolní už vítáme jako staré známé,
rozplývali se a chválili. Děti byly nadšené z pohádkových postav, z dárků, a aby ne, vždyť
uháčkujte přes sto hraček. A to byl jen jeden z nich. Na obecní úřad došla spousta
děkovných dopisů a rodiny si rezervují pobyt na Kuklíku právě na termín pohádkové cesty.
Tato tradice Kuklík proslavila, stejně jako hasičské zábavy.
Hasiči letos oslavili 80. výročí založení sboru a byli pochváleni představenými z vysokých
míst za organizaci, nápady i přátelského ducha, který na oslavách vládl. Některé nápady se
ujaly i při oslavách dalších sborů, jako odměnit nejpočetněji zastoupený sbor hostů
praktickým dárkem – soudkem piva nebo večeří. A i zde je potřeba říci, že to byli právě naši
hasiči, kteří jak se říká, konzumovali.
Houby jsme si užili bohatě loni, takže mnozí mohou
sáhnout do zásob sušených. Ale i tak by se nám líbila
trocha deště, tedy hodně velká trocha, a plný koš praváků
pár dní po ní. Ale ne na Huberta. Hon na lišku, další
soutěže a akce, které potěší srdce každého koňáka i
obdivovatele krásy koňské i krásy souhry člověka
s koněm se stává další kuklickou tradicí. Letos už po
šesté budeme moci sledovat ladný pohyb jezdců a jejich svěřenců na planinách kolem
Metodky, pod Bohdalcem a hlavně v Zadním Chobotě. A komu pohled z koňského hřbetu nic
neříká, užije si alespoň zábavu při soutěžích, muzice oblíbených Ivanových Kanců a jídle a
pití z rukou sličných hasiček a bodrých hasičů. Organizátorské páry, Radovi a Rakovi, se
velmi těší na vaši účast.
A pak už zbývá jen vykopat zbytek brambor a může začít padat sníh, jak praví
nejmenovaný F.H. od Lípy. Myslím, že si tento strom velké písmeno zaslouží nejen z úcty ke
stáří, ale i pro mlčenlivé svědectví u tolika svateb. Tak trochu se stává místem setkávání
návštěvníků Kuklíka, možná i kvůli Lipěnce, té dospělé a moudré víle, která jí dělá
společnost. No, sníh ještě nepadá, ale zato už mrzlo. Znovu se ukázalo, že jiřiny jsou květiny
vhodné na Balkán, ale ne do Chobota. Podzim je zkrátka tady a zima na sebe dlouho čekat
nenechá. Udělejme si tedy čas na zbytek práce, která je potřeba kolem domu a na poli, ať si
plískanice které přijdou, vychutnáme od praskajících kamen a u dobrého jídla.
Přeji pěkný podzim
Kateřina Tycová
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