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Vážení občané,
Začíná nové volební období s částečně obměněným zastupitelstvem naší obce. Všichni
zastupitelé složili slib, v němž se mimo jiné zavázali pracovat ve prospěch obce a jejích
občanů a dodržovat zákony České Republiky.
Věřím, že si všichni uvědomují zodpovědnost, kterou svým zvolením na sebe vzali a to,
že oni jsou ti, kteří budou po čtyři roky rozhodovat o věcech veřejných. Před obecními
zastupitelstvy a obecními úřady je totiž velmi obtížné období – budeme rozhodovat jak
dál v oblasti odpadů (v souvislosti s novými pravidly státu), budeme se potýkat
s pokračující elektronizací veřejné správy – zveřejňováním všech smluv a jiných
dokumentů v elektronické podobě), což představuje velký objem práce. V první řadě
však budeme muset řešit řadu aktuálních problémů naší obce – ať už s nedostatkem
úložných prostor v budově obecního úřadu, nebo s postupným vyrovnáváním
vlastnických vztahů pod obecními komunikacemi.
O všem co budeme rozhodovat, vás chceme průběžně informovat – jednak obecním
rozhlasem (o něm se píše v jiné části) a dále prostřednictvím Obecního zpravodaje.
Rádi bychom, aby „Zpravodaj“ vycházel i nadále. Bude však v trošku jiné podobě, se
skromnější grafikou, protože zpravodaj budeme vytvářet vlastními silami a protože
Ing. Ondřej Haněl, který graficky zpravodaj vytvářel, s námi z důvodu nedostatku času
ukončil spolupráci. Nicméně podstatné je, abychom Vám poskytli informace o tom, co se
událo v mezidobí a o tom, co se připravuje a aby informace byly aktuální. Uvítáme
samozřejmě veškeré vaše příspěvky z kterékoliv oblasti, zajímavosti, postřehy nebo
prezentace vašich firem.
Rádi bychom touto cestou také poděkovali všem, kteří se na tvorbě „Zpravodaje“ dosud
podíleli a věříme, že i nadále s námi budou spolupracovat.
Za naše nově zvolené zastupitelstvo mi dovolte poděkovat za důvěru, kterou jste nám
dali a i když za léta touto prací strávená vím, že zavděčit se všem není nikdy možné,
věřím, že ji nezklameme.
Ladislav Regent

Z jednání obecního zastupitelstva:
Ustavující zasedání obecního
zastupitelstva dne 1. 11. 2014
- noví zastupitelé složili slib členů zastupitelstva
obce
- zastupitelé v hlasování 7 hlasů pro a 2 se
zdrželi / schválili veřejné hlasování při volbě
starosty a místostarosty obce

- volba starosty obce – zastupitelé vznesli tři
návrhy na starostu obce – Ing. Ladislav Regent,
Ing. Jiří Libra, Ing. Ladislav Rak. Ladislav Rak
odmítl, aby o něm bylo hlasováno. Hlasování o
návrhu, aby funkci starosty vykonával Ing. Ladislav
Regent-5 hlasů pro, 4 se zdrželi. Hlasování o
návrhu, aby funkci vykonával Ing. Jiří Libra- 4 hlasy
pro, 5 se zdrželo. Starostou obce byl zvolen Ing.
Ladislav Regent.
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- volba místostarosty obce – byl vznesen jeden
návrh na místostarostu obce – Ing. Ladislav Rak.
Hlasování – 8 hlasů pro, 1 se zdržel.
Místostarostou obce byl zvolen Ing. Ladislav Rak.
- volba předsedy kontrolního výboru – jeden návrh
– Ing. Bohdan Kalina. Hlasování – 8 hlasů pro, 1
se zdržel. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen
Ing. Bohdan Kalina.
- volba předsedy finančního výboru – tři návrhy –
Ing. Jiří Libra – funkci odmítl, Pavel Kalina – funkci
odmítl, Roman Jun - hlasování 7 hlasů pro, 2 se
zdrželi. Předsedou finančního výboru byl zvolen
Roman Jun.
- členové kontrolního výboru – zvoleni Kamil
Mrkos, Tomáš Burian
- členové finančního výboru – zvoleni Jiří Kocanda,
Pavel Kalina
odměňování
zastupitelů
–
zastupitelé
jednohlasně schválili odměny zastupitelů, starosty
a místostarosty obce a zaměstnanců obecního
úřadu ponechat ve stávající výši do konce roku
2014.
- V bodě Různé bylo projednáno:
- byl předložen návrh jednacího řádu zastupitelstva
obce k prostudování, bude se o něm jednat na
příštím jednání, které proběhne dne 14.11.2014.
- zastupitelé jednohlasně schválili Smlouvu o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na Protipovodňová opatření v obci.
- zastupitelé schválili uvolnění částky do 5 000 Kč
na školení první pomoci pro zásahovou jednotku
obce i ostatní občany.
- nákup pozemků pod a kolem požární nádrže ve
Dvoře od rodiny Tlustošových a Lockerových za
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kupní cenu 40 Kč/m .
- byla podána žádost o částečnou úhradu nákladů
od HZS kraje Vysočina na výjezdy zásahové
jednotky obce mimo teritorium obce (Svratka,
Křižánky).

Jednání
zastupitelstva
14.11.2014

dne

- Starosta obce oznámil oficiální rezignaci Ing.
Jiřího Libry na mandát v obecním zastupitelstvu.
- Zastupitelé jednohlasně schválili kandidátku na
předsedkyni komise pro práci s občany – paní
Hanu Kalinovou. Členy komise si předsedkyně
vybere sama.
- Byl jednohlasně schválen Jednací řád obecního
zastupitelstva.

Kontakty, které se Vám mohou hodit:
starosta místostarosta velitel ZJ hasičů -

- Proběhla montáž bezdrátového rozhlasu po celém
Kuklíku. Byl také namontován elektronický
hladinoměr na mostě u Mlýna. V případě zvýšení
hladiny bude pomocí SMS informovat velitele
zásahové jednotky a starostu obce. Celá investice
bude z 90 % hrazena ze Státního fondu životního
prostředí a fondů EU.
- Byla schválena výše poplatků na příští rok:
poplatky za odpad – dospělí – 450 Kč, senioři nad
70 let – 350 Kč, děti a studenti do 26 let – 200 Kč,
chalupáři – 600 Kč. Poplatky ze psů – jeden pes –
100 Kč, další – 300 Kč, invalidní důchodci – jeden
pes – 50 Kč, další 100 Kč. Dřevo z obecního lesa –
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50 – 300 Kč/m , cenu stanoví Kamil Mrkos.
Pronájem sálu budovy obecního úřadu – místní –
léto – 200 Kč, zima - 400 Kč, ostatní – léto – 300
Kč, zima – 600 Kč, pronájem klubovny a garáže –
200 Kč. Pronájem výletiště – soukromě místní
občané – 200 Kč, komerčně – 1 000 Kč. Půjčení
obecního majetku – party stan – místní 300 Kč,
ostatní – 500 Kč, aparatura – soukromé použití –
200 Kč, komerční využití – 500 Kč.
- Zastupitelé schválili koupi pozemků pod obecními
komunikacemi od Kalinových v Koutě a Junových u
bytovky.
- Byla jmenována inventurní komise na inventuru
majetku k 31.12.2014. Předsedou bude Ing.
Bohdan Kalina.
- Zastupitelé schválili nákup jednoho obecního
notebooku pro potřeby obecního úřadu a také revizi
stávajícího počítače na obecním úřadě, popřípadě
jeho výměnu za nový.
- U obecního úřadu bude letos umístěn vánoční
stromek, byl schválen nákup osvětlení na tento
stromek.
- Byl schválen výdaj na nákup novoročenek a
kalendářů pro místní občany.
- Zastupitelé si rozdělili místní části v obci, za které
budou zodpovědní: Ladislav Regent – Dvůr, Pavel
Kalina – Kout, Kamil Mrkos – Dědina od křižovatky
nahoru, Roman Jun – Dědina od křižovatky dolů,
Jiří Kocanda – Bořina, bytovka, Tomáš Burian –
Kopec, Šimonovi, Ladislav Rak – Balkán, Chobot.
- Do schválení nového rozpočtu na rok 2015 se
bude obec řídit rozpočtovým provizoriem.
- Bude i nadále vycházet obecní zpravodaj, obsah a
grafické zpracování budou mít na starost starosta a
místostarosta obce.
- Zimní údržba byla opět objednaná u firmy Hany
Kalinové.
Ladislav Rak

obec.kuklik@quick.cz

Regent Ladislav - 602 260 927,regent @ans.cz
Rak Ladislav - 603 740 967, raklada@seznam.cz
Kalina Bohdan – 773 787 886, bohdan.kalina@seznam.cz
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Co je nového u hasičů:
Hasičský konec roku.
Tak jako každoročně i letos se hasiči na Kuklíku
chystají na konec roku. V sobotu 6.12. 2014 od
20 hod. pořádají tradiční Mikulášskou merendu,
tentokrát bude hrát nová kapela Mistral
z Chrudimi, kterou předchází výborná pověst a
dále bude připravena bohatá tombola a pestré
občerstvení. Budeme velice rádi za každý
příspěvek do tomboly a tímto jak hasičům , tak i
občanům předem děkujeme. Příspěvky do
tomboly budeme přebírat v hasičárně v pátek
5.12.2014
od
18
hod.
Pro hasiče : příprava sálu a tomboly bude
probíhat v pátek 5.12.2014 od 17,30 ho
O týden později budou hasiči hodnotit svoji
činnost na výroční valné hromadě tj. v sobotu
13.12.2014 od 17 hod. Kromě hodnocení
činnosti budou důležitou součástí valné
hromady volby do výboru SDH, proto by si měl
každý hasič či hasička připravit svoje návrhy, tak
aby nový výbor splňoval představy většiny
členské základny.
Mezi poslední akce roku pak patří posezení
v hasičárně s rodinnými příslušníky mezi
vánočními svátky, ale zde bude přesný termín
oznámen na valné hromadě.
Takže mi dovolte popřát všem občanům obce
všechno nejlepší do Nového roku 2015, hlavně
hodně
zdraví,
pohody
a
mezilidské
snášenlivosti.
Starosta SDH Jiří Libra

Informace ze zásahové jednotky.
Poslední zpravodaj naší obce končil (co se týká
zásahů naší jednotky) informací o bleskových
povodních ve Svratce a na Křižánkách a požáru
v objektu jatek na Fryšavě. Od té doby jsme
zasahovali pětkrát. Dne 11. září při likvidaci sršňů
v krmelci Kuklíckého honebního společenstva a při
vyproštění těžce havarovaného osobního vozidla nad
třetí zatáčkou, tato nehoda však měla pro řidičku
dobrý konec, vyváznula zcela nezraněná. Dne 21.9.
jsme vyjížděli k požáru lesa ve směru do Věcova,
operačním střediskem HZS Kraje Vysočina nebyla
přesně
udána
lokalita,
nakonec
jsme
se
Sněženskými hasiči objevili po delším hledání, že jde
o neohlášené pálení klestu. Tragicky skončila pro
mladého řidiče jízda v noci 1. října, kdy po velice
rychlé jízdě havaroval do stromu nad Kuklíkem.
Vozidlo se roztrhnulo na několik kusů a vzplálo

Řidič neměl ani tu nejmenší šanci přežít a to jak
náraz, tak následný požár. Na místě jsme po
uhašení auta Sněženskými hasiči, kteří byli na
místě o chvilku před námi, prohledávali les, protože
policie a velitel profesionálních hasičů chtěli
vyloučit, že se v autě mohl ještě někdo nacházet a
byl třeba vymrštěn po nárazu do okolí. I takové
případy se totiž velmi často stávají. Zatím
posledním zásahem byla drobná technická pomoc
při čištění ucpaného odtoku kanalizace krtkem na
Dědině.
Naši hasiči díky starostovi obce vlastní od
druhé poloviny roku takřka novou stříkačku PS-12,
včetně vozíku s vybavením. Přívěs je poslední
model, který firma vyráběla, s roletami. Naše
stříkačka byla prodána do Malé Úpy, což je malá
obec v Krkonoších, na samé hranici s Polskem.
Přívěs, původně pro PS-8, jsme prodali rovněž.
Utržené finance jsme použili na nákup vybavení
jednotky, především přilby a zásahovou obuv. Náš
sbor nyní vlastní dvě stříkačky,
PS-12
s kompletním vybavením a v podstatě nyní již
historickou PS-8. Její přívěs byl prodán a to z toho
prostého důvodu, že jej není kam uskladnit.
Uvidíme na jarní soutěži, zda zánovní stroj dokáže
vylepšit výkony našich družstev.
V září jsme s naším Matesem vypravili na
společnou cestu životem našeho strojníka a
jednoho z hlavních strůjců přestavby vozidla,
Martina Slámu a jeho manželku Danielu. Ještě
jednou za všechny hasiče Daně a Martinovi přeji
vše nejlepší na společné cestě životem.
Ještě zmíním naši drobnou výpomoc
studnickým hasičům o tomto víkendu, kdy v sobotu
22.11. jsme v počtu čtyři hasiči pro doplnění jejich
jednotky s nimi vyjížděli k požáru chaty a lesa na
Harusově Kopci v Novém Městě na Moravě. Zde
uspořádal okrsek velké taktické cvičení, spočívající
v dálkové dopravě vody. Až na pár jednotek se
zúčastnil celý novoměstský okrsek. Můžeme jen
smutně konstatovat, že pro nezájem některých
sborů se takové cvičení dá v našem okrsku jen
těžko realizovat.
Jistě jste si všimnuli, že dobrovolní hasiči (a
nejen oni), postavili sněhové zábrany, uvidíme,
z jaké strany bude letos foukat, leckdy je volba
postavení hotová alchymie a proto na některých
hodně exponovaných místech stavíme sněhovky
raději z obou stan, jako je tomu v případě snad
nejhoršího úseku na Kuklíku, tedy pod Penzionem
Kukla.
Na závěr si dovoluji připomenout všem
občanům naší obce a rovněž chalupářům, aby
dodržovali pravidelnost v čištění komínů, nejen
v naší obci se začínají množit požáry sazí a dehtu,
které mnohdy přejdou v požár samotné budovy.
Ing. Bohdan Kalina, velitel jednotky
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HUBERTOVA JÍZDA 2014
Zvonění podkov a dusot koňských kopyt v míře větší
než obvykle se v sobotu 11. října 2014 od rána ozýval
na zadním Chobotě. Místní a přátelé jezdeckého
sportu už asi tušili, že mimo obvykle se pasoucích
koníků na pastvinách u Raků, toto koňské hemžení
způsobili hosté pozvaní na závěr jezdecké sezóny, na
Hubertovu jízdu. A na Kuklíku to bylo již počtvrté
v řadě – jel se totiž už čtvrtý ročník Hubertovy jízdy.
Sobotní dopoledne sice nebylo tak slunečné jak při
minulých ročnících, ale mlha se postupně zvedla,
nepršelo, zima také nebyla, a tak vlastně bylo docela
pěkně. Pořadatelé, tedy manželé Radovi a Rakovi a
jejich kamarádi, vítali jezdce ze spřátelených stájí a
klubů, místní hasiči s bravurou připravovali od rána
stoly s občerstvením, grilovali maso, servírovali
gulášek uvařený na Kukle z divočáka věnovaného
místními myslivci, točili pivo, nalévali pestrou
směsku nápojů. Opravdu prvotřídní servis. Navíc, tak
jako loni, připravili ochutnávku moravských vín.
Tentokrát Pavel Kalina dovezl 11 druhů vína
z vinařství Pavlišová Rybníky ze znojemské oblasti.
Mikrofonu se, prý také s bravurou, ujal tradičně
František Haněl a jezdci i další návštěvníci slyšeli
proud informací o vlastní akci a zajímavosti týkající
se koní a tradice Hubertových jízd. Mluvené slovo se
střídalo s písničkami kapely Ivanovi kanci, která již
potřetí zpestřovala tuto akci.
Před dvanáctou hodinou, přesně podle programu,
zazněly famfáry Oldy Vařečky a Ládi Jůna z kapely
Hlinečanka a starosta obce Kuklík Ladislav Regent
po krátkém proslovu zahájil letošní Hubertovu jízdu.
Pak moderátor představil všechny přítomné jezdce a
koně. Hubertovy jízdy se zúčastnilo 34 jezdců na
svých koních a dva kočáry, z Dalečína a Horní
Rozsíčky, každý se dvěma koňmi. Diváci tak mohli
vidět 38 krásných koníků. V sedlech dvou koní
z Lidmilova mlýna v Sádku byli jezdci z Holandska –
Edo Verel a Sietske Booorsma, a proto letošní
Hubertova jízda na Kuklíku byla poprvé
mezinárodní. Pavel Rada – mástr – přečetl výzvu sv.
Huberta a pak už se za ním vydala liška – Vendula
Raková – spolu se všemi jezdci na koních – tedy celý
lot – na vyjížďku podzimně zabarvenou krajinou
v okolí Kuklíka. Putovali přes Bořinu, nad Vříští,
kolem Líšné, přes Polsko, kolem Bohdalce, aby dojeli
na Metodku, kde je čekalo krátké občerstvení. Po
něm se všichni vydali přes Odranec zpět na Chobot.
Zatímco jezdci na koních byli v terénu, na Chobotě
postupně přibývalo diváků. Soutěžili v poznávání
písniček a filmů, ochutnávali moravská vína, chválili
výborný guláš a zpívali si s Ivanovými kanci.
Nicméně po očku většinou pokukovali k Odranci, kdy
už se objeví první jezdci.

Po půl třetí se celý lot koní vrátil a pak šlo vše jak
ve zrychleném filmu. Jezdci si dávali pozdní oběd,
koníci lehce odpočívali a s mírnou nervozitou
očekávali začátek závodů ve slalomu. Pořadatelé
připravovali trať a Ondra Haněl obíhal všechny
přítomné a prodával Chobotského šimla. Nebyl
koňským handlířem, ale kamelotem a prodával
první číslo sobotníku, který nově vychází každou
sobotu o Hubertovi a který se jmenuje Chobotský
šiml.
Hned jak Ondra vyprodal všechna čísla, stal se
z něj hlavní rozhodčí závodů. Do slalomu se
přihlásilo 18 koní, ti byli nalosováni do dvojic a
pak vše začalo. Běhalo se vyřazovacím způsobem a
několik rozběhů bylo tak dramatických, že měla
dostihová komise pod vedením Dominiky Jadrné
plno práce s přesným určením postupujících. Byly
zde i výroky – vítězství o půl hlavy a jednou
dokonce o nos. Vítězkou závodu se stala Žaneta
Řádková na koni Bonanza. Kdo měl dobrou paměť
nebo se podíval do loňských výsledků, tak zjistil, že
Žaneta s Bonanzou vyhrály i loni. Vyhodnocena
byla i soutěž z Chobotského šimla o znalosti
Kuklíka, kde ze třech nejlepších los určil vítězkou
paní Elišku Schneiderovou.
Po předání cen nejlepším jezdcům ve slalomu už se
vše chystalo k závěrečnému lovu na lišku – halali.
Zazněly famfáry, liška vyrazila po pastvině a na
zvolání – halali – za ní tryskem všichni ostatní
koně..
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Až za obzorem u lesa byla liška ulovena a s liščím
ocasem v ruce a radostným úsměvem na tváři se vracela
Renata Válková na koni Jeff – vítězka honu a královna
Hubertovy jízdy 2014
Královna honu obdržela pěkné ceny. Moderátor
naposled oslovil jezdce i diváky, poděkoval sponzorům
akce, kdy hlavními byli VZP ČR a obec Kuklík, a se
všemi přítomnými se rozloučil se slovy – ahoj za rok na
Hubertově jízdě 2015.
Večer se v sále obecní budovy sešli někteří jezdci, diváci
a další hosté na společné veselici. Hasiči se opět starali
o občerstvení, ochutnávalo se víno, o muziku se staral
Dědek band, tedy Láďa Rak senior a Jirka Libra, a hosté
se snad dobře bavili

A to už bylo téměř vše. Byla zapálena vatra,
jezdci se seřadili k závěrečnému nástupu,
zazněly famfáry, mástr zhodnotil celý hon,
poděkoval všem jezdcům a pozval všechny na
večerní zábavu se soudem hříšníků.
K zábavě přispěl i soud s hříšníky Hubertovy
jízdy, kdy se za prohřešky jezdců, někdy i
kuriózní, udělují poněkud netradiční tresty.
Mezi ně patřil i trest pro lišku Vendulu, kdy
musela dát pusu na čelo pěti sexy mužům v sále.
Zábava skončila až po půlnoci a tím byla
dopsána poslední kapitola Hubertovy jízdy 2014
na Kuklíku.
Takto celý den viděl a popsal
František Haněl

Protipovodňová opatření v naší obci
Většina občanů i chalupářů na Kuklíku si jistě všimla, že od počátku
listopadu je po celé naší vesnici v pátek v podvečer slyšet hlášení místního
rozhlasu nejen z domácích přijímačů, ale i z nových venkovních, bezdrátových
amplionů. Na počátku tohoto roku při schvalování rozpočtu se zastupitelé
shodli na tom, že by bylo třeba rozšířit venkovní rozhlas postupně i do dalších
částí Kuklíku. Byla tedy oslovena firma Bártek, která nám stávající rozhlas
dodávala. Ta nás upozornila na možnost získání dotace z operačního
programu Životní prostředí na realizaci protipovodňových opatření a v rámci
informování obyvatel tedy i na montáž rozhlasu po celé vesnici. A jelikož
Kuklík splňoval kritéria, už byl zasažen povodněmi, řekli jsme si, proč to
nezkusit. Celková dotace by činila 90 % nákladů na investici, obec by doplatila
pouze 10 %. Kvůli administrativní náročnosti byla oslovena externí firma
zabývající se podáváním žádostí o dotaci, tvorbou a kontrolou realizace
projektů. Ta nám vypracovala projekt, jehož celkové náklady činily cca 1 065
000 Kč. Součástí projektu bylo vybudování bezdrátového rozhlasu po celém
Kuklíku, umístění vodočetné latě pod mostem u Junových a elektronického
hladinoměru pod mostem u Mlýna. Dále potom vytvoření elektronického
protipovodňového plánu. Přes celé léto a podzim proběhlo velmi náročné
administrativní kolečko plné papírování, shánění informací a vyjádření,
podpisů a razítek. Ale vyplatilo se, obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí
dotace z fondů EU a Státního fondu životního prostředí. Proběhlo řádné
výběrové řízení na výběr dodavatele rozhlasu, do kterého se přihlásili dva
uchazeči. A levnější nabídku podala firma Bártek rozhlasy.
Na kraji listopadu začaly práce a začalo se montovat. Byla umístěna
vodočetná lať u Junových i hladinoměr u Mlýna. Ten elektronicky hlídá výšku
hladiny řeky a v případě překročení některého z povodňových stupňů odesílá
sms zprávy veliteli zásahové jednotky a starostovi obce o aktuální situaci. Na
internetové adrese www.EDPP.cz po vyhledání obce Kuklík je možné sledovat
aktuální výšku hladiny řeky Fryšávky i její historii. Po celém Kuklíku došlo k
montáži nového bezdrátového venkovního rozhlasu. Bylo umístěno více než
dvacet nových amplionů. Došlo také k výměně ústředny rozhlasu.
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Ta je nově napojena na HZS kraje Vysočina a v případě poplachu nebo
zkoušky sirény uslyšíme sirénu také z rozhlasu. Ústředna lze také ovládat
pomocí mobilního telefonu. Starosta, místostarosta a velitel zásahové
jednotky tak mohou kdykoliv a odkudkoliv uskutečnit přímé hlášení z
mobilního telefonu. Je samozřejmě nutné ještě systém doladit, v průběhu
prosince přijedou technici a pokusí se odstranit nalezené nedostatky a
technické problémy. I nadále rozhlas bude rozhlas fungovat i v domácích
přijímačích. Pokud by však někdo z Vás měl pocit, že domácí přijímač již
nebude potřebovat, může ho vrátit na obecní úřad.
Naopak, kdo by
domácí přijímač nadále chtěl využívat a nefunguje mu, může si ho na
obecní úřad přijít vyměnit.
V tomto týdnu došlo k podání žádosti o proplacení nákladů na první fázi
projektu. Druhá fáze projektu bude pokračovat přes zimu tvorbou
digitálního protipovodňového plánu, který by každá obec, u které
teoreticky může nastat ohrožení povodněmi, měla mít. Z celkových
nákladů na celý tento projekt, které činí zmiňovaných 1 065 000 Kč, obec
obdrží dotace z fondů EU a Státního fondu životního prostředí celkem cca
926 000 Kč, pouze zbylé peníze bude muset doplatit ze svého obecního
rozpočtu. Přesto, že projekt ještě není zcela u konce a čeká nás ještě
několik administrativních úkonů a kontrola celého projektu, věřím, že se
nám akce povede dotáhnout ke zdárnému konci a celá investice bude nám
občanům dobře sloužit.
Ladislav Rak

Společenská kronika:
-V neděli

4.10. proběhlo
Vítání nových občánků obce
do života. Za účasti členů
komise pro práci s občany a
hostů, starosta obce na
malé slavnosti přivítal děti
narozené za minulé dva roky
mezi naše občany. Vítáni
byly tyto děti :
Adéla Moravcová, Tomáš
Jun, Jaromír Bukáček a
Gabriela a Jiří Kocandovi.
Gratulujeme!
Dalšími našimi novými občany jsou: Daniela Slámová (Halouzková), která dne
6.9.2014 vstoupila do svazku manželského s Martinem Slámou a Roman Skřepek
se svojí přítelkyní Kristýnou Horníčkovou, kteří se u nás v obci přihlásili
k trvalému pobytu.
Dne 11.listopadu nás navždy opustil pan Bohumil Kalina, který po dlouhé nemoci
zemřel ve věku 71 let. Upřímnou soustrast.
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Aktuality:
- V pátek 21.11. proběhl v jídelně penzionu Kukla kurz první pomoci. Tento kurz, který
objednala a plně hradila Obec Kuklík, vedl pracovník záchranné služby nové Město na
Moravě. Záměrem bylo proškolit především členy zásahové jednotky hasičů, ale i každého
z řad veřejnosti kdo měl zájem, se zásadami první pomoci při různých typech úrazů a
kritických zdravotních stavech.
Celý kurz, v délce cca 3,5, hodiny měl velmi vysokou úroveň a zhruba 25 občanů naší obce
mělo možnost si prakticky osvojit jak poskytnout první pomoc, nejenom při nehodách, ale i
doma svým blízkým – nikdo neví ,kdy tyto znalosti může potřebovat. Členové zásahové
jednotky obdrží osvědčení o absolvování tohoto výcviku a dle názoru většiny zúčastněných,
těch cca 5 000 Kč byly velmi účelně vynaložené peníze.
Děkujeme Zbyňkovi Peňázovi za poskytnutí prostoru jídelny penzionu.
Bohdan Kalina
- Od pátku 21.11. také pokračují v sále budovy obecního úřadu „dětské rukodělné dílničky“.
Každý pátek od 16:00 hodin Vás s vašimi dětmi ráda přivítá paní jana Junová, pod jejímž
vedením budou dílničky probíhat. Vzhledem k tomu, že za děti zde nezodpovídáme, je
nezbytné, aby měly – zvláště ty malé, doprovod zodpovědné osoby.V pátek 12.12 večer budou
děti rozsvěcovat Vánoční strom před budovou.
- Obec Kuklík, se jako v minulých letech, umístila v soutěži „My třídíme nejlépe“na jednom
z prvních míst (pravděpodobně druhém) mezi 513 obcemi do 500 obyvatel v Kraji Vysočina.
Ve čtvrtek 4.12.nám bude na slavnostním vyhlášení konečného pořadí předána cena –
pravděpodobně ve výši 25 000 Kč.
- Na přelomu ledna a února budeme zajišťovat pro občany obce Kuklík služby kominické
firmy - jednak revize a kontroly a dále čištění. Můžete se již teď o tuto službu přihlásit.
-Úřední hodiny našeho obecního úřadu budou v příštím roce každý pátek od 16:30 do 19 :00
hodin.
Přes Vánoční svátky se „úřadovat“ nebude, takže naposledy p 19.12. a potom až 2.1 2015
Samozřejmě v případě potřeby se na nás můžete obrátit i mezi Svátky a rádi Vám vyjdeme
vstříc.
Ladislav Regent

Ordinační hodiny ve Sněžném přes Vánoce:
Zubní ambulance Mudr. Marcely Koutské:
Dovolená: 19.12. 2014 až 2.1.2015.
Bolestivé případy ošetří lékaři jiných ambulancí – upřesníme v rozhlase během prosince.

Ambulance obvodní lékařky Mudr. Tatiany Petrů
Dovolená: 10.12.,12.12.,16.12.,18.12.,23.12.,2.1. 2015
Ve dnech 29.12. až 31.12. 2014 bude ambulance otevřena pouze od 7:00 do 9:00
V ostatních dnech bude v případě potřeby zastupovat Mudr. Jelínková v Jimramově.
Je třeba se telefonicky domluvit. Tel.: 566 562 540
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Jak jen zařídit šťastné a veselé?
Letos nám byl dopřán mimořádně dlouhý
teplý podzim. Stihli jsme spoustu práce nad
plán, jen se nám, alespoň mně, nepodařilo
přehodit se prozatím do adventní nálady. A
to ani při nákupech v obchodních centrech,
která nám Vánoci vyhrožují už druhý měsíc.
Zatím nepatřím mezi šťastné, kteří vědí, co
svým milým nadělí. Stále se nemohu
vymanit z pocitu, že je teprve těsně po
babím létě, že je dost času myslet na konec
roku až bude po plískanicích, mlhách a
deštích, teprve, až začne přimrzat a
napadne sníh.
Odborníci nám letos konečně slibují bílou
zimu, zvířata si prý dělají hojné tukové
zásoby. Podle toho, jak aktivní jsou naši
krtci, bude napřesrok ležet metr sněhu ještě
v březnu. I když lidová pranostika praví, že:
když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. Na druhou stranu všichni
víme, že: Kateřina na ledě, vánoce na blátě. Uvidíme o prvním adventním týdnu –
bude-li studený, bude zima trvat osmnáct týdnů a Ondřejův sníh prý leží sto dní.
Také prý když o listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá – doufám, že jsem slyšela
dobře a „nehřmělo“ od Náměště. Každopádně prý platí, že: když dlouho listí nepadá,
tuhá zima se přikrádá.
Já se těším na pořádné závěje už proto, že jsme si jich dlouho neužili. Těším se na
běžky, na kterých se plížím, že je konečně zvládnu a na sjezdky, na kterých mi to
docela jde, ale umělý sníh nepřináší zdaleka takovou radost z jízdy, jako čerstvý
prašan. Těším se na procházky ztichlým lesem a na třpyt sněhu v měsíčním světle. A
prozatím se těším i na odhazování sněhu před chalupou, i když vím, že si brzy budu
zpívat s Nohavicou Ladovskou zimu. A těším se na návraty do světla a do tepla, kdy
se zadupáním člověk shodí sníh z ramen a vejde do příjemného místa, kde ho někdo
čeká.
Jak postupně píši, předvánoční nálada se mi usazuje v duši. Těším se, až začnu
po Mikuláši péct cukroví, jak půjdeme na chvojky a budu chystat salát a dávat svíčku
do oken, aby ke stolu na Štědrý večer trefil osamělý poutník. Slibuji si, že letos do
Sněžného na půlnoční každopádně dorazím, i kdybych měla jít sama a pěšky. A že
zkusím zařídit, abychom se u stolu sešli všichni šťastní a veselí a abychom takoví
spolu vydrželi co nejdéle. I když při našich bojovných povahách, nevím, nevím, jak
dlouho. Těším se na silvestrovskou vycházku a na posezení s přáteli. A doufám, až
budeme probírat končící rok, že se budeme víc smát, než škaredit. A to vám všem
přeji také.
Kateřina Tycová
Vydává obec Kuklík. V Kuklíku 28.listopadu 2014, číslo 3/2014. Příspěvky nejsou
jazykově a obsahově upravovány.
Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Za
grafickou úpravu zodpovídá Ladislav Regent.
E-mail: zpravodaj.kuklik@seznam.cz

