7. číslo, II. ročník, duben 2012

V březnu letošního roku jsme se rozhodli oprášit
akci,která, jak se ukázalo, měla pozitivní odezvu.
Setkání seniorů obce Kuklík. Pod taktovkou pana
Františka Haněla, který sestavil a režíroval celou
akci, se sešlo téměř třicet účastníků. Dovolte mi,
abych celou akci připomenula nám všem čtenářům
Zpravodaje vzpomínkovým dopisem od paní
Milady Kocandové:
Milý pane starosto, výbore a milí hosté,
dovoluji si vás oslovit jako nejstarší občanka a
poděkovat našim členům za toto milé uspořádání
schůzky. Je to od vás milé, že myslíte na nás starší,
kteří už máme svůj hezký život za sebou.

Vzpomínám i na naše léta, kdy jsme jako výbor žen
pořádaly dvakrát divadlo ve škole, na které se
přišel podívat i Oldřich Nový. A nejhezčí
vzpomínkou je ostatková zábava, kterou jsme
uspořádaly v naší hospůdce u pana Tlustoše, který
měl velkou radost. Vzpomínám jak pan Veselský
doprostřed sálu postavil pěkný stromeček a my
děvčata věnčila naši hospůdku. Samy jsme měly
ostatkové kostýmy a moc se nám to vydařilo.
Výtěžek jsme darovaly na den dětí. Chtěla bych
zavzpomínat na ty, kteří nás už opustili a s námi
rádi spolupracovali, jak ženy, tak muži. Budiž Čest
jejich památce.
Zapsala Věra Librová
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Z jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva
dne 9.3.2012.

proběhlo

1.

Byla provedena změna v rozpočtu - navýšení
platby za žáky ZŠ Sněžné. Loni jsme uhradili za
žáky 100 600 Kč.

2.

Proběhla kontrola využití finančních prostředků
pro veřejně prospěšné práce.

3.

Pozitivní ohlas na únorové lyžařské závody a
ochotnické divadlo. Sponzory lyžařských závodů
byli: VZP krajská pobočka Jihlava, obec Kuklík,
hasiči Kuklík, Martin Tyc, starosta obce a Věra
Librová.

4.

Mikroregion Novoměstsko oznámil, že díky
sponzorům nebudou muset obce doplácet na
údržbu lyžařských stop.

5.

20.4.2012 odpoledne proběhne tradiční
úklid okolí cest v obci v rámci akce Čistá
Vysočina.
21.4.2012 v 7:00 organizujeme tradiční
zájezd na Floru Olomouc. Poplatky pro
místní 50 Kč, poplatky pro ostatní 150 Kč.
Přihlášky přijímá p. Věra Librová na
telefonním čísle: 603 487 158 po 16. hodině.
hasičské zbrojnice se neuskuteční velikonoční
merenda.
7.

Zastupitelstvo schválilo umístění zrcadla
v části obce Dvůr pod Kocandovými. Zrcadlo
určitě zajistí lepší a bezpečnější průjezd touto
částí.

8.

Zastupitelstvo schválilo vybudování tarasu za
hasičskou zbrojnicí a zpevnění podloží, kde
bude umístěna buňka na uskladnění
hasičského materiálu.

9.

Závěrečná diskuze probíhala zejména na téma
Rodáci 2012; akce proběhne v sobotu
30.6.2012 a v pátek večer u táboráku
s harmonikou.

Informace z přestavby hasičské zbrojnice:
•

•

•
6.

Nadcházející akce:

Firma PKS začne s výměnou oken
16.4.2012 včetně výměny vchodových
dveří – hodnota práce 174 000 Kč.
Firma König na základě rozhodnutí
zastupitelstva provede výměnu 5 dveří
včetně zárubní (hlasování 7 pro, 2 se
zdrželi).
Firma Kocanda Jiří provede přebroušení a
napuštění parket.

Sepsala Věra Librová

Zastupitelstvo rozhodlo, že vzhledem k přestavbě

Sraz rodáků
se blíží
Před čtrnácti dny se opět po čase
sešlo pár lidí z přípravného štábu,
aby probrali přípravu srazu a
diskutovali o úkolech spojených
s touto akcí. Zatím se zdá, že se
daří příprava adresáře rodáků a
přátel obce, shromažďují se
podklady ke kalendáři, jsou
zajištěny dvě kapely a docela se
zaplňuje program akce. Zatím není
nic definitivní, ale součástí
programu
má
být
jarmark,
ekumenická mše, svěcení praporů,
ukázka práce hasičů, dětské
odpoledne s dílničkami, závody

koní, přistání vrtulníků, soutěž
rodáci versus domácí, vystoupení
imitátora Václava Faltuse a celoodpolední malování karikaturisty
Lubomíra Vaňka. Chceme, aby si
každý účastník mohl vybrat, co
ho bude zajímat, a aby se zde
nikdo nenudil. Prostor bude i pro
ty, kteří se budou jen setkávat se
známými a besedovat. Mnoho
práce čeká při přípravě celého
areálu a okolí hasičárny. No a
nejvíce bude potřeba spolupráce
všech občanů jak při přípravě,
tak v průběhu srazu rodáků.
Postřehy ze štábu zaznamenal František Haněl
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Jaro s SDH
V sobotu 31.3.2012 proběhla
první letošní kulturní akce sboru
dobrovolných hasičů. Po několika
návštěvách pražských muzikálů
jsme si zajistili vstupenky na
činohru v brněnském Mahenově
divadle. Komedie se jmenovala
Zlatí chlapci...vstupte. Ještě před
návštěvou divadla jsme si
poseděli v restauraci The Pub,
kde jsme pojedli, popili trochu
piva, prostě provedli takovou
předkulturní přípravu. Co kdyby
to nebylo k dívání ? Ale k dívání
to nakonec bylo a hercům jsme

SDH KUKLÍK INFORMUJE
na konci i zatleskali. Snad jen
několik postřehů...Nejmenovaný
hasič Zbyněk Peňáz si hned o
první přestávce stěžoval, že
dostal místo za nejvyšším
divákem a taky hasičem Laďou
Rakem. Při cestě domů se
rozparádil náš host Franta Haněl
a snažil se osazenstvo autobusu
přimět k účasti na společné
vědomostní hře, která vyvolávala
větší salvy smíchu než předtím
komedie v divadle. Ale alespoň
cesta domů uběhla tak rychle, že
jsme se ani nenadáli a už jsme
vysedali na Kuklíku z autobusu.
Závěrem lze konstatovat, že se
akce vydařila a nikdo nelitoval,

Slovo velitele zásahové jednotky
Od rozsáhlého požáru domu
Vážení spoluobčané, chci Vás
v Borovnici vyjížděla naše jed- touto cestou požádat o to, abyste
notka ke třem událostem.
se
vyvarovali
plošného
Dne 25. února jsme hasili vypalování porostů a pokud
požár směsného komunálního budete pálit klestí v lese, pak
odpadu v kontejneru u auto- buďte předem připraveni na
busové zastávky na Dědině, možné potíže. Přestože není
k nežádoucímu hoření došlo, jak v kraji Vysočina situace zdaleka
jinak, než vsypáním žhavého tak dramatická jako v kraji
kde
přes
popela do nádoby na odpad. Jihomoravském,
Tentýž den, o necelou hodinu hejtmanem vydaný zákaz jaképozději jsme vyčerpávali vodu ze hokoliv rozdělávání otevřených
zatopeného sklepa v Koutě ohňů hoří neustále a s velkými
u Junových, kde došlo k poruše
na odtoku spodní vody, která se
do sklepa dostala vlivem
rychlého tání sněhu. A k zatím
poslednímu zásahu jsme vyjížděli
v sobotu ráno 31. března do
sněženské školy. Po závadě na
zámku dveří jedné třídy došlo
k uvěznění deseti dětí i s paní
učitelkou, v základní škole totiž
probíhala akce " Noc s Andersenem". Za pomoci naší zámečnické výbavy jsme po zjištění, že
střelka zámku je zaseklá a nejde
otevřít pazetem, museli odstranit
prosklení
dveří
vakuovou
přísavkou, vzniklým otvorem
postupně vyprostit děti, odstranit
panty dveří a pak celé dveře.

duben 2012
že doma neuhrabal v dešti a
sněhu kousek své zahrádky. Jen
nás mohlo být o čtyři víc...
Vzhledem k tomu, že v
hasičárně probíhají stavební
úpravy nebyla zatím svolána
valná hromada. Jakmile to půjde,
sejdeme se na organizování naší
činnosti.
Akce
zejména
brigádního charakteru plánované
v dubnu budeme snad již
oznamovat
prostřednictvím
obecního rozhlasu.
starosta SDH
Ing. Jiří Libra ■
škodami, je na místě si uvědomit,
že může během několika
okamžiků dojít k nepředvídatelnému šíření ohně a k následným
škodám nejen na majetku, ale
bohužel i na životech. Přesto,
pokud k takové situaci dojde,
v co nejkratší době volejte na
čísla tísňových linek 150 a 112,
aby mohl být případný požár
zlikvidován v zárodku a v co
nejkratší době.
velitel zásahové jednotky
Ing. Bohdan Kalina ■
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Velikonoce – symbol jara
Přestože pod lesem leckde ještě
leží sníh, v zahrádkách kvetou
krokusy, včely a čmeláci hučí
kolem potoka na kočičkách, ptáci
zpívají jako posedlí a na
probouzejících
se
loukách
poskakují jehňata připomínající
kouzelné plyšové hračky. Jaro si
letos pospíšilo a přihrnulo se jako
velká voda. U mlýna děti
sledovaly velké žabí námluvy a
sluníčko jim připalovalo nosy.
Dospělí už vyhrabali trávníky a
hospodyně se vrhly na jarní úklid.
Všichni se těší z pučící nové
zeleně a radují se ze slunečních
paprsků, které dávají sílu a
provázejí nový život.
Svátkem jara na našem území
nejoslavovanějším, jsou Velikonoce. Ale obdobně jako
křesťané, slaví i Židé svůj Pesach
a Arabové Svátek obětování.
Všem
dominuje
beránek,
původně jako oběť, dnes
symbolicky součást jídelníčku.
Protože v blízkém sousedství se
opět pasou stáda ovcí, není
problém si opatřit jehněčí. Zkuste
si je upravit podle přiloženého
receptu.
Symbolem Velikonoc kromě
pomlázky je i velikonoční zajíc,
kterého na naše území přinesli
němečtí sousedé. Ovšem jejich
nejvýraznějším znakem jsou
barvená vejce. Kraslice –
malované
voskem,
leptané,
škrábané či zdobené slámou jsou
nádhernou ozdobou, kterou ale
běžně doma nevytvoří každý.
V domácnostech se objevovala
hlavně jednobarevná vajíčka.
Červená se původně barvila
šťávou z červené řepy, zelená
osením, žlutá sušenými květy
měsíčku
lékařského,
nebo
šafránu,
hnědá
cibulovými
slupkami.
Pokud si chcete s dětmi udělat

před Velikonoci hezké nedělní
odpoledne,
natrhejte
lístky
pampelišky a řebříčku, položte na
skořápku vejce, které zabalíte do
asi 15 cm ustřiženého fáčku,
jehož konce svážete nití. Vložte
do hrnce s vodou a cibulovými
slupkami a alespoň půl hodiny
vařte. Listy a struktura fáčku
zanechají světlý vzor na tmavě
hnědé kraslici.
Kateřina Tycová ■

Jemná jehněčí kýta s drobovou rýží a jarním salátem
Suroviny:
✔ jehněčí kýta
✔ 2 lžíce másla, pepř, sůl, paprika – od každého kávovou lžičku
✔ svazek jarní cibulky, listový salát
✔ 2 svazky ředkviček
✔ 2 vejce natvrdo
✔ zálivka (šťáva z půlky citrónu, sůl, pepř, olivový olej)
✔ 1 hrnek rýže

Postup:
Z jehněčích drobů uvaříme
vývar. Jehněčí kýtu pomažeme pastou z rozměklého
másla, soli, pepře a papriky, podlijeme vývarem a
dáme péci – pomalu, asi
na 4 hodiny podle
velikosti. Zbytek vývaru
použijeme k uvaření rýže
v poměru 1 hrnek rýže, 2
hrnky vývaru. Do hotové
rýže nasekáme droby.
Podáváme s jarním salátem natrhaným nadrobno,
s ředkvičkami na čtvrtky a
mladou cibulkou na kolečka zalitými zálivkou a ozdobeným
kolečky vajec natvrdo.
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Návštěva z Moskvy
Jaro, zdá se, dorazilo i na
Kuklík, ale já se ve svém
příspěvku vrátím o pár týdnů
zpět, abych se s vámi podělil o
několik zážitků z náhodného
lednového setkání s biatlonovými
fanoušky z Ruska. Jak jste mnozí
asi zaznamenali, tak se v polovině ledna letošního roku
v Novém Městě uskutečnily
závody světového poháru v biatlonu. Tato významná mezinárodní událost se dotkla i širokého
okolí. I někteří lidé z Kuklíka se
zapojili do příprav, jiní se
zúčastnili jako diváci, další jen
zaznamenali
zvýšený
počet
zahraničních automobilů a třeba
si někdo všiml, že na Kukle se
ubytovali fanoušci biatlonu nejen
od nás z republiky, ale i ze
Slovenska, Německa a Ruska.
A právě s těmi Rusy – Ajgul a
Ruslanem - jsme se potkali už
ve středu na tribuně. Tato
sympatická dvojice asi třicetiletých Rusů si udělala výlet
k nám, prohlédli si Brno, pak
Prahu a na týden se ubytovali na
Kukle, aby sledovali všechny
závody v biatlonu, jehož jsou
velkými fanoušky. Hned při
prvním setkání byli trochu
překvapeni, když jsem je oslovil
„zdravstvujtě rebjata“. Oni
samozřejmě při svém mládí ani
nevěděli, že my starší jsme byli
ruštinou tak říkajíc odkojeni a
zatím všechno nezapomněli. No
a slovo dalo slovo a my si
domluvili
další
„družební“
setkání na sobotu na Kukle.
V sobotu nás již Ajgul
s Ruslanem očekávali. Nejdříve
se jim nejvíce líbil Jarda
v hasičské uniformě, který se
cestou z okrskové schůze stavil
na pivo. A tak jsme chvíli řešili,
kdo je na Kuklíku hasičem
„vtarovo“
nebo
„treťjevo
klasa“. No a pak se již probíralo

všechno možné. My se dozvěděli,
že Kuklík našli na internetu,
objednali ubytování, přiletěli do
Brna, vlakem pak jeli na tři dny
do Prahy, pak přijeli vlakem do
Nového Města a před nádražím
se pokoušeli anglicky a německy
doptat na cestu na Kuklík.
Dotazovaný chlapík se na tyto
jazyky nechytal, ale pak začal, že
„govorit toľko po rusky“, což
našim cestovatelům vyhovovalo.
A tak se dostali až na Kuklík.
Naše obec se jim fakt hodně
líbila, po celý večer neskrývali
svoje nadšení a obdiv. Skoro jsme
to až nedovedli pochopit, ale jen
do té doby, než nám popisovali
vesnici, kde žije „bábuška“
Ruslana. V té vesnici je prý asi
400 stavení, které se posledních
20 let vůbec neopravují, jen
chátrají. Za to může asi 95
procentní nezaměstnanost. Ve
vesnici většina svítí lampami.
Sice je zde zavedena elektřina,
ale vlastně nikdo na ni nemá
peníze. No pak je jasné, že
v porovnání s tím se jim Kuklík
jevil
jako
nádherná
obec
s novými a opravenými domy,
penziony a krásnou přírodou.
Zjistili jsme že Ajgul žije
v bytě
v Moskvě
společně
s matkou, sestrou a její rodinou,
pracuje
v institutu
jako
historička. Ruslan má svůj byt ve
městě Odincovo, vlastně na
předměstí Moskvy. Je vědeckým
pracovníkem na Lomonosovově
univerzitě a jako druhé povolání
má práci v penzijním fondu.
Z toho jsme pochopili, že asi díky
tomu si mohli dovolit tento
letecký výlet k nám. V České
republice byli poprvé.
Večer příjemně ubíhal, nás asi
deset diskutérů se pomalu
dostávalo do formy, co se ruštiny
týká a z paměti jsme vytahovali
další a další ruská slovíčka.

Pravda, byli i tací, kterým po celý
večer vydržela krátká sousloví
typu „car kolokol“ a „car
puška“, ale celkově jsme si
rozuměli dobře. Hostům sice bylo
divné, že každý na Kuklíku mluví
rusky, ale to jsme jim vysvětlili.
Dokonce jsme spolu zapěli
několik ruských písniček, vypili
něco českých čertů i amerických
B52, no prostě družba jak se
patří. Vrcholem večera bylo, když
se Ajgul zeptala, proč se Kuklík
jmenuje Kuklík. To snad každý
z nás rozvíjel jednu z teorií o
pojmenování obce, až to vypadalo, jako vědecká konference
nějakých lingvistů či etnografů.
Přeli jsme se samozřejmě česky,
ale Ajgul nakonec rusky sdělila,
že vše pochopila. My byli rádi a
dali si společně další „napítok“.
Ruslan s Ajgul pak v pondělí
odjeli do Brna, v úterý odletěli do
Moskvy a pak už jen e-mailem
poslali pozdravy a ujištění, že
určitě přijedou na Kuklík v únoru
roku 2013, kdy se v Novém
Městě bude konat mistrovství
světa v biatlonu.
Postřehy o návštěvě z Moskvy
zaznamenal František Haněl ■
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Slovo starosty
Vážení občané,
V minulém čísle zpravodaje
jsem
Vás
informoval
o
zamýšlených pracích v budově
obecního úřadu. Uplynuly dva
měsíce a my jsme dost pokročili.
První etapa prací spočívající
v rozšíření prostor kanceláře OÚ,
jejich
zateplení
a
opravě
elektroinstalace, dále potom ve
výměně rozvodů vody a odpadů
v budově a rekonstrukci sociálních zařízení je hotova. Během
prací jsme museli vzhledem ke
konstrukčním vadám ve stropě
kanceláře
změnit postup a
technologii oprav. Nicméně práce
jsou hotovy za celkovou částku
cca 298 000 Kč. Při těchto
činnostech jsme provedli i
vyklizení a úpravu půdních
skladovacích prostor.

uvolnit tyto peníze na další práce
v budově. Takže hned po
vymalování bude přebroušena
podlaha v sále a bude napuštěna
lazurovacím
lakem. Další
prostředky půjdou na výměnu
některých dveří
v budově,
výměnu vchodových dveří a
terénní úpravy za budovou.
Všechny tyto práce jsou
nejenom náročné finančně, ale
také organizačně, takže pro
některé z nás představují velkou
časovou zátěž. Rád bych touto
cestou
poděkoval
všem
zúčastněným za pomoc, ať už jak
při samotné realizaci, tak při
úklidu. Pomoc ještě budeme
potřebovat.
Od pátku 6.4. je tedy obecní
úřad plně v provozu, včetně
obecního rozhlasu.

Dále bude od 16.4. následovat
A co jiného připravujeme
kompletní výměna oken a v nejbližším období? O zájezdu
v dalším týdnu bude budova na Floru Olomouc se píše v jiném
kompletně vymalována.
místě zpravodaje. V pátek dne
Vzhledem k tomu, že se nám 13.4. bude u požární zbrojnice
podařilo získat dotaci na tyto přistaveno v době od 16 00 do
práce ve výši cca 105 000 Kč, a 17 :00 hodin vozidlo TS Služeb
že jsme ušetřili prostředky za na odvoz nebezpečného a
zimní
údržbu
komunikací, objemného odpadu. Takže po
rozhodlo obecní zastupitelstvo jarním úklidu se máte možnost

zbavit věcí, které nepotřebujete.
O týden později, opět v pátek
20.4. od 16:00, bude probíhat již
potřetí
úklidová akce ve
spolupráci SDH Kuklík a obce
Kuklík „Za čistou Vysočinu“.
Budeme sbírat odpadky podél
státní silnice a všude uvnitř obce.
Vítáni jsou všichni občané
včetně
dětí,
či
maminek
s kočárky. Pytle na odpadky a
výstražné vesty budou k dispozici. V nejbližších týdnech bude
také u PZ přistaven kontejner na
veškerý elektroodpad, přesný
termín ještě upřesníme. S sebou
si vezměte jen dobrou náladu a
pracovní rukavice. Během dubna
také započnou ve spolupráci
s hasiči práce na terénních
úpravách
kolem
budovy,
odstranění zásněžek kolem cest a
další. Při všech těchto činnostech
uvítáme vaši pomoc.
Věřím, že ve spolupráci
s občany se nám podaří všechny
tyto
činnosti
realizovat
a
směřovat vše k hlavní kulturní
akci letošního roku – Setkání
rodáků a přátel obce Kuklík .
starosta obce
Ing. Ladislav Regent ■

Kam na jaře za kulturou? Do Nového Města
Tři na lavičce
15.04.2012 (neděle) - začátek
19:00 - Kulturní dům - Nové
Město na Moravě
Po šesti letech se do
novoměstského kulturního domu
vrací
úspěšné
divadelní
představení s Petrem Nárožným,
Květou Fialovou a Ladislavem
Trojanem.

No Name

Můj báječný rozvod

27.04.2012 (pátek) - začátek
19:00 - Kulturní dům - velký sál Nové Město na Moravě

10.05.2012 (čtvrtek) - začátek
19:00 - Kulturní dům - velký sál Nové Město na Moravě

Koncert populární skupiny.
No Name je šestičlenná slovenská pop-rocková skupina
založená
26.
srpna
1996
v Košicích.

Můj báječný rozvod je velice
laskavá komedie, kterou irská
autorka Geraldine Aron věnovala
všem, kteří nikoli vlastní vinou
zůstali sami. Všechny postavy
vytváří Eliška Balzerová.
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