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Vážení občané,
Je to už tři čtvrtě roku, co jsme vydali předešlé číslo našeho zpravodaje, ale snad nás
omlouvá, že po většinu tohoto času jsme pracovali v obtížných a provizorních podmínkách.
Vůbec celý rok byl velmi hektický.
Vzhledem k tomu, že jsme plánovali na konec června setkání rodáků, museli jsme před tím
dokončit a zkolaudovat rekonstrukci naší víceúčelové budovy. To se nakonec na počátku
května, i přes některé administrativní potíže s hygienou a hasiči podařilo.
Celá stavba stála cca 7,5 milionu korun. Plánované náklady tak byly zhruba o milion
překročeny. Ale věříme, že smysluplně. Rozhodli jsme se, že když už to stavíme, tak budovu
opravíme celou a doděláme to do detailů. Takže mimo plán jsme například kompletně opravili
starou garáž, klubovnu hasičů, změnili jsme topný systém, zpevnili a vydláždili plochy nad a
pod budovou, instalovali oponu na jevišti, shrnovací dveře u kuchyně a kompletně v celé
budově vyměnili elektroinstalaci a mnohé další. Zároveň jsme jak obec, tak SDH investovali
značné peníze do vybavení. (obec na to použila mimo jiné kompletní výtěžek setkání rodáků)
Ve výsledku jsme tak zbudovali důstojné prostory pro kulturní činnost v obci, výborné
zázemí jak pro zásahovou jednotku hasičů, tak pro SDH a v neposlední řadě úložné prostory.
Na našem „Setkání rodáků a přátel obce Kuklík 2018“ tak byla budova slavnostně otevřena a
předána symbolicky občanům obce do užívání. Zastupitelstvo také schválilo ceny za
pronájem těchto prostor pro soukromé účely – o tom se píše v jiné části zpravodaje.
Co se financování stavby týče – nemáme obavy, že by úvěr, který jsme si vzali, nějak zvlášť
Kuklík omezil – to jsme měli předem spočítané. V opačném případě bychom do toho nešli.
Další důležitou akcí bylo již zmíněné setkání rodáků. Celý program jsme připravovali ve
spěchu a pod velkým tlakem, takže to mělo svoje nedostatky. Jsme si toho vědomi, ale
opravdu jsme dělali, co jsme mohli. Nakonec se celý den vydařil. Lidé přišli a i finančně to
ani pro hasiče, ani pro obec nebylo špatné. Je třeba ještě jednou poděkovat občanům
chalupářům a přátelům za nezištnou pomoc a příspěvky do bufetu.
Vše další co obec pořádala - od Pohádkové cesty až po výsadbu aleje v Chobotě je popsáno
jinde.
Kdybychom jenom zajišťovali projekty, které si obci vymyslíme, bylo by to krásné. Ale
spoustu nároků na samosprávu má stát a jiné instituce – s rozvíjející se elektronizací veřejné
správy rostou požadavky na výpočetní techniku a její obsluhu, majetková hlášení starosty a
místostarosty, GDPR – ochrana osobních údajů apod., jsou všechno záležitosti představující
ohromné množství práce, kterou jsme museli letos udělat.
A ani výhled není příznivý. Před novým vedením obcí bude stát spousta výzev s poměrně
vysokými nároky na čas a odbornost.
Můžeme budovat co chceme, ale pokud se nám nepodaří udržet v obci soudržnost, pokud
nebudeme táhnout za jeden provaz, pokud budeme naslouchat překrouceným, nebo rovnou

2

nepravdivým informacím aniž bychom si je ověřili a nechat si kazit náladu některými kritiky,
kteří se vždycky vynoří až potom, pokud se nebudou zlepšovat vztahy mezi lidmi, nebude
nám všechno co uděláme nic platné.
Právě proto si uznání zaslouží všichni, kteří v obci dělají něco pro druhé a všichni, kteří se
rozhodli v následujících volbách kandidovat. To se totiž nedá dělat z jiného důvodu, než že je
to baví a záleží jim na tom.
Ladislav Regent

Z jednání obecního zastupitelstva v roce 2018:
V roce 2018 proběhly čtyři schůze obecního zastupitelstva, zde jsou hlavní body z programu
na jednotlivých jednáních:
Jednání konané 2.2.2018
(nepřítomen Kamil
Mrkos)
- zastupitelé schválili inventuru obecního majetku
k 31.12.2018 a rozpočet obce na rok 2018
- byla schválena oprava obecní komunikace
v místní části Chobot směrem k Odranci firmou
COLAS, část nákladů pokryje dotace z kraje
Vysočina z Programu obnovy venkova
- bylo schváleno zaměstnání jednoho pracovníka
na veřejně prospěšné práce od 1.4. do 30.9.,
náklady na mzdy by měla pokrýt dotace od úřadu
práce
Jednání konané 2.3.2018 (nepřítomen Bohdan
Kalina, Kamil Mrkos)
- práce na přístavbě hasičské zbrojnice vevnitř
finišují, ještě jsou třeba venkovní úpravy
- dotace na opravu cesty v Chobotě bude činit
127 000 Kč, bylo zažádáno o dotaci pro zásahovou
jednotku na vybavení ve výši 15 000 Kč, dále pak
o dotaci na Pohádkovou cestu ve výši 13 400 Kč,
od úřadu práce získáme dotaci na veřejně
prospěšné práce, která kompletně pokryje mzdu
pracovníka
- zastupitelé schválili pořízení zastavovací studie,
která upřesní územní plán a možnosti výstavby
v lokalitě u Křížku, studii pro obec bude tvořit
projekční kancelář Pelikán
- byl schválen prodej části obecních pozemků
v Dědině manželům Vočadlovým, panu Jirákovi a
paní Muzikářové za cenu 40 Kč/m2, pozemky byly
vytvořeny geometrickým plánem a nachází se
v zahradách zmíněných majitelů nemovitostí.
Zároveň tito majitelé prodají obci pozemky, které
se nachází pod obecní komunikací za cenu 20
Kč/m2.
-zastupitelé se zabývali novým zákonem o ochraně
osobních údajů (GDPR)
Jednání konané 26.5.2018 (nepřítomen Bohdan
Kalina)
- na veřejně prospěšné práce byl zaměstnán pan
Miroslav Sláma

- cesta v Chobotě je hotová, stála celkem 360 000
Kč, dotace bude 127 000 Kč, podél cesty byla
vysázena buková alej, veškeré náklady byly hrazeny
z dotace a činily 10 800 Kč, dotaci jsme obdrželi za
umístění dvorské lípy v anketě Strom roku 2017.
- proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2017,
provedl ji auditor Kraje Vysočina, nebyly zjištěny
žádné závady, byla schválena účetní závěrka
- Úvěr na rekonstrukci hasičské zbrojnice je
vyčerpán, obec jím zaplatila faktury za 5,5 milionu
Kč, ještě bude vystavena poslední faktura za méně a
vícepráce, ty činí 890 000 Kč bez DPH a faktura na
cca 110000 za vydláždění plochy na budovou a
terénní úpravy. K zaplacení dojde z rozpočtu obce,
kde je přichystána rezerva.
- zastupitelé schválili, že nově zvolené zastupitelstvo
po komunálních volbách bude mít 9 členů
- je třeba opravit řadu světel ze Dvora směrem
k hlavní silnici
- byly nakoupeny tři nové plastové černé kontejnery
na komunální odpad
- zastupitelé se zabývali přípravou a organizačním
zajištěním Setkání rodáků, schválili konání
Pohádkové cesty
Jednání konané 20.7.2018 (všichni přítomni)
- obdrželi jsme dotaci 72 000 Kč na turistická sezení
u lípy, na Chobotě a nad úřadem, které byly
zrealizovány již v minulém roce
- hasičská zbrojnice je zkolaudovaná a veškeré
náklady kompletně zaplacené
- byly schváleny nové sazby za pronájem hasičárny –
místní – léto 500 Kč, zima 800 Kč, ostatní občané –
léto 1000 Kč, zima 1500 Kč
- připravují se volby do obecního zastupitelstva,
budou 5. a 6. října, kandidáti se musí zaregistrovat
na MěÚ NMNM
- před volbami se uskuteční tradiční veřejné
shromáždění s občany dne 28.9.
Kompletní zápisy a usnesení z jednotlivých jednání
jsou dostupné na internetových stránkách obce
Kuklík.
Ladislav Rak
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Uplynulé volební období očima místostarosty
Blíží se nové volby do obecního zastupitelstva a je tedy čas zrekapitulovat a zhodnotit
současné končící čtyřleté volební období. Vím, že pohled každého člověka je trochu jiný, ale
dovolte mi vám sdělit, jak jsem to viděl já svýma očima.
Bylo to období poměrně hektické, ale to asi souvisí se současnou dobou. Náš stát se snažil,
aby všem úřadům ubylo administrativní zátěže, po elektronizaci veřejné správy ovšem došlo k
pravému opaku. Přibylo různých výkazů, zpráv, prostě papírů, které jsou po úřadu
vyžadovány zejména po novém roce od všech možných institucí. K tomu se přidali nové
směrnice a zákony, zejména zákon o střetu zájmů, díky kterému musí zástupci obcí
zveřejňovat svůj majetek a také zákon o ochraně osobních údajů, kterému se musí kromě
úřadů přizpůsobit i všichni podnikatelé, zaměstnavatelé a řada dalších institucí. Prostě, aby se
zástupce malé obce, který pod sebou nemá armádu dalších úředníků, vyznal a orientoval ve
všech předpisech, zákonech, směrnicích a prováděcích vyhláškách, to vyžaduje nemalé úsilí a
spoustu času stráveného studiem nudných a zdlouhavých dokumentů. Alespoň že díky
datovým schránkám částečně ubylo vytisknutých papírů a placení drahého poštovného,
elektronická komunikace je rychlejší, efektivnější a levnější.
Opusťme ovšem úřad jako takový a pojďme se podívat na dění v naší krásné obci a činnost
obecního zastupitelstva. Po volbách v roce 2014 a po odstoupení zvoleného kandidáta Jirky
Libry nás zůstalo po celé čtyři roky v zastupitelstvu jen osm členů. Na chod zastupitelstva, a
to i díky tomu, že za celé období nedošlo k hlasování s rovným počtem hlasů pro a proti, to
naštěstí zásadní vliv nemělo. Jelikož je dnešní doba založená na dotacích ze všemožných
zdrojů a o co nezažádáš to nemáš, snažili jsme se po celé období získat pro naši obec dotace,
na které se dalo v naší situaci dosáhnout. V roce 2014 se nám podařilo získat dotaci na
protipovodňová opatření, hlavním cílem ovšem díky tomu bylo vybudovat po celém Kuklíku
veřejný rozhlas. A to se povedlo. Z celkových nákladů přesahujících lehce 1 mil. Kč jsme z
fondů EU a státního rozpočtu obdrželi 925 000 Kč. I když nám rozhlas občas zlobí díky tomu,
že je bezdrátový a díky velké členitosti a roztahanosti Kuklíku, myslím, že nám ještě řadu let
bude sloužit. V roce 2015 začal platit nový zákon o odpadech, každá obec musela mimo
jiného zajistit občanům možnost třídit bioodpad. Na to se nám podařilo také získat nemalou
dotaci. Pořídili jsme kompostery pro všechny občany, nové kontejnery na železo, traktorový
nosič kontejnerů díky kterému si železný odpad odvážíme sami, štěpkovač na větve a několik
kontejnerů na tříděný odpad. Celkem tento majetek stál 900 000 Kč, obec ovšem vyšel pouze
na 90 000 Kč, 810 000 Kč jsme dostali od státu a EU. V roce 2016 jsme od sponzora – Řízení
letového provozu získali dar ve výši 100 000 Kč, díky kterému máme v našem zásahovém
vozidle přístroj, který snad nikdy nebudeme potřebovat – automatický externí defibrilátor a
další vybavení. V roce 2017 naší zásahové jednotce přibylo další zbrusu nové vozidlo,
devítimístný Ford Transit. Obec přišel na zhruba 165 000 Kč, dalších 750 000 Kč bylo
hrazeno z dotací Kraje Vysočina a Ministerstva vnitra. I díky tomuto vozidlu, které nemělo
kde stát, ale hlavně kvůli nedostačujícím skladovacím prostorům, sociálním zařízením a
dalšímu zázemí byla veškerá energie obce směřována k projektu rozšíření a modernizace
budovy obecního úřadu. I když se nám přes oslovení několika agentur na zprostředkování
dotací nepodařilo najít žádný dotační program, na který by šel náš projekt napasovat a obec si
musela poprvé v historii vzít úvěr a zadlužit se, myslím si, že nemusíme litovat a mít obavy,
že by obec v budoucnu měla problém získaný úvěr řádně splácet. Přesto, že během stavby to
občas méně a občas i více skřípalo a docházelo k drobným sporům, výsledek dopadl
přinejmenším výborně. Vždyť co člověk to názor a při stavbě či zařizování domácnosti se
leckdy nemůžou shodnout ani dva manželé, natož zastupitelé obce a dalších padesát hasičů.
Kromě zmíněných dotací jsme za uplynulé čtyřleté období získali i řadu menších příspěvků,
na opravy cest, na kulturní akce v obci, na činnost zásahové jednotky, na vybudování
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turistických sezení po obci, na zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Celkem vyčísleno to
bylo 840 000 Kč od Kraje Vysočina, 250 000 Kč od úřadu práce, 70 000 Kč od ministerstva
zemědělství. Sečteno podtrženo, za celé volební období jsme získali na dotacích celkem
necelé 4 miliony Kč, což dle mého názoru není špatné číslo. Další snahou obecního
zastupitelstva bylo postupně narovnat vlastnické vztahy u pozemků, po nichž vede obecní
komunikace. Byly vloženy nemalé prostředky do geometrických plánů a pomalu se nám
podařilo tento dlouhodobý problém začít řešit. Nejeden úsek z velkého množství kilometrů
našich komunikací už je pouze ve vlastnictví obce a je třeba v tomto trendu pokračovat.
Vždyť jak má obec spravovat něco, co jí vlastně nepatří. Někteří občané můžou namítat, proč
se obec nezabývá i dalšími problémy, proč není na Kuklíku dětské hřiště nebo proč obec
nezajistí mladým občanům stavební pozemky pro bytovou výstavbu. Důvod je jednoduchý.
Obec nevlastní žádné takové pozemky, které by to umožňovaly a získání vhodných pozemků
od jejich vlastníků je v podstatě nemožné. Takže například, přestože je na Kuklíku opravdu
hodně malých dětí, projekt na dětské hřiště zatím musí zůstat připravený a zamčený v šuplíku.
Že to na Kuklíku žije, co se týče společenského a kulturního života, není nic neobvyklého.
Kulturně-společenská komise funguje výborně, stejně tak náš Sbor dobrovolných hasičů.
Neustále se zde koná řada kulturních akcí, počínaje párkovými závody, dětským karnevalem,
setkáním seniorů a Velikonoční merendou, přes zájezd na Floru, letní zábavy a další hasičské
akce, dětský den a Pohádkovou cestu, konče Hubertovou jízdou a Mikulášskou merendou.
Problém s účastí a zapojením občanů i chalupářů rozhodně nemáme, a to je dobře. Setkávat se
spolu, spolupracovat a komunikovat mezi sebou je obrovsky důležité. Díky vzniklému
kroužku mladých hasičů nám naše děti dělají opravdu radost a skvěle nás reprezentují. Ale
abych nebyl jenom pozitivní, poslední dobou pozoruji, jako by se mezi námi usadila slečna
Závist, začínají se mezi námi objevovat nedobré lidské vlastnosti jako je závist, ješitnost,
nenávist, sobectví a netolerance, Kuklík se nám do určité míry rozškatulkoval. Doufám, že
mám pouze takovýto blbý dojem a pokud ne, snad se nám v budoucnu podaří najít v každém z
nás tu správnou cestu.
Závěrem mi dovolte, abych za sebe poděkoval zastupitelům za vykonanou práci, našemu
veliteli Bohdanu Kalinovi, který musí z určitých důvodů ukončit svoji činnost pro obec, za
dlouholetý velký přínos pro naši obec i zásahovou jednotku. Hlavně bych rád touto cestou
ovšem poděkoval našemu panu starostovi Laďkovi Regentovi za vše, co pro Kuklík za svou
v podstatě celoživotní kariéru vykonal. Nebylo toho opravdu málo. Byl a je to člověk na svém
místě, má vůdčí povahu a to je pro starostu třeba a i přes své občasné „starostovské
manýry“ vyplývající z dlouholetého účinkování v této roli je pro naši obec velmi důležitý.
Laďku díky!
Ať už nadcházející volby dopadnou jakkoliv, přeji si, abychom v této naší nádherné obci, kam
jsem se před dlouhými osmnácti lety naplavil, žili blaze, ve spokojenosti a harmonii.
Ladislav Rak
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Výsadba aleje v Chobotě

Aktuality:
-V pátek 5. 10. bude z obce odvezen objemný a nebezpečný odpad. Vozidlo TS služeb
NMNM bude u požární zbrojnice přistaveno od 16:00 do 17:00 hodin. Další vývoz bude až
dubnu příštího roku. Také sem můžete vozit své vyřazené elektrospotřebiče a
elektromateriál – ukládejte je do našeho velkého kontejneru, který zde na to bude postaven.
Elektroodpad bude odvezen na konci října
- jako každý rok, připravujeme pro občany obce hromadně služby kominíka a revize kotlů.
Kontroly komínů a čištění bude opět provádět kominictví pana Podsedníka z Bystřice nad
Pernštejnem. Termíny opět včas upřesníme – můžete se o tyto služby již teď hlásit.
- protože se blíží zima, prosíme občany, aby do prvního sněhu odstranili překážky na místních
komunikacích, bránící zimní údržbě. O způsobu a zajištění zimní údržby bude rozhodovat až
nové zastupitelstvo
- pokud budou alespoň trochu podmínky, rádi bychom uspořádali před budovou OÚ i letos
slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu – opět to záleží na novém zastupitelstvu, stejně tak,
jako připravované „Vítání nových občánků“ v druhé polovině listopadu
- obecní zastupitelstvo rozhodlo o výši poplatků za pronájem obecního majetku:
Sál s příslušenstvím: místní občané a chalupáři
ostatní a komerční pronájem
Pártystan
Altán 3x3 m
Ozvučovací systém
Štěpkovač
Kontejner velký

- léto 500 Kč, zima 800 Kč
- léto 1 000 Kč, zima 1 500 Kč
400 Kč
100 Kč
200 Kč, komerčně 500 Kč
250 Kč/den
100 Kč/den, přistavení 200 Kč,
natažení 200 Kč
Půjčováním sálu s příslušenstvím, pártystanu, altánu a jiného drobného majetku byl pověřen
Roman Jun (případně starosta, či místostarosta)
Půjčováním štěpkovače, kontejneru a ozvučovacího systému byl pověřen Ladislav Rak
(případně starosta)
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Co je nového u hasičů:
Informace velitele zásahové jednotky.
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči.
Jen okrajově se zmíním o činnosti jednotky. Od posledního zpravodaje evidujeme 12 zásahů,
všechno technické zásahy, odstranění stromů, vyčerpávání vody a hlavně plnění
technologických zařízení vodou při jejím nedostatku, k tomu dohašování ohnisek po pálení
klestí v této na vodu skoupé době.
Nyní k tomu hlavnímu....
Za několik málo dnů se po čtyřech letech setkáme u volebních uren při volbách do obecního
zastupitelstva a hasiči o něco později v prosinci na výroční valné hromadě při volbě nového
výboru.
Protože už nebudu v příštím volebním období ani zastupitelem a především ani velitelem
sboru a tím samozřejmě ani velitelem jednotky ( a to jednak z důvodu osobních, jednak z
důvodů vyplývajících z příslušných ustanovení zákona o požární ochraně, ale především
proto, že dávno nazrála doba ke generační obměně na pozici velitele), dovolím si zde využít
prostoru v našem zpravodaji, abych shrnul a předal k Vašemu posouzení svoje poznatky za
svoje působení v těchto orgánech a funkcích, především však v zásahové jednotce SDH,
protože moje činnost jako člena zastupitelstva byla zcela minimální oproti tomu, co
vykonával pro obec od počátku vzniku samostatné obce Kuklík starosta obce Laděk Regent a
první místostarosta pan učitel Sláma nebo současný místostarosta obce Laďa Rak. Jim patří
můj obrovský dík za podporu při etablování, vybavení a činnosti jednotky. Na druhou stranu
se cítím oprávněn být tím, kdo toto má sdělit, protože právě za jejich působení jsem byl a
doposud jsem velitelem jednotky.
Naše jednotka v podstatě vznikla v roce 2002, kdy jsme pro obec zakoupili poprvé
cisternovou automobilovou stříkačku ( zde patří poděkování Jirkovi Mrkosovi st., Jardovi
Hanělovi, tehdejšímu veliteli sboru Jirkovi Librovi a tehdejšímu našemu starostovi hasičů,
zesnulému Vaškovi Burianovi st. a samozřejmě Laďkovi Regentovi jako starostovi), že k
tomuto naprosto radikálnímu kroku došlo). Pamatuji na památný večer v hasičárně, kdy tato
sestava naznala, že nějaká dopravní Avie je na ho... a že to chce cisternu a jsem jim za to
dodnes vděčný. Tento krok ale doslova a do písmene pobláznil a strhnul naše hasiče do té
míry, že s další podporou nově vzniklého Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina,
jsme se stali nedílnou součástí Integrovaného a záchranného systému a požárního
poplachového plánu pro okres, resp. územní odbor Žďár nad Sázavou. Spolu s výjezdy k
požárům, povodním, likvidacím hmyzu atd., se rozšiřovalo naše vybavení a to do té míry, že
jsme na úrovni takřka profesionální jednotky HZS, viz přetlaková dýchací technika,
přetlakový ventilátor, zámečnická a pilařská výbava, elektrocentrála, automatizovaný externí
defibrilátor. Každý z 18-ti členů zásahové jednotky je nyní vybaven od paty až k hlavě
těžkými třívrstvými ochrannými prostředky. Naši hasiči byli v rámci HZS Kraje Vysočina
první, kterým bylo zahájeno vyhlašování poplachu prostřednictvím SMS na mobilní telefony.
S výhradním financováním obce jsme během tří let samostatně přestavěli cisternu na takřka
moderní stroj, vyměnili stříkačku PS-12 za PS-15, pořídili výjezdový tablet, na který jednotce
přichází veškeré informace o vyhlášeném výjezdu a především loni s částečnou dotací Kraje
Vysočina a GŘ HZS ČR jsme obdrželi úplně nový dopravní automobil.
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Zde nesmím samozřejmě opomenout podporu střediska ŘLP ČR s.p. (AED, PS-15) a také to,
že na mnoho prostředků jsme si vydělali jako SDH, viz přetlakový ventilátor či nastavovací
žebřík. Průměrný počet výjezdů za posledních pět let k likvidaci mimořádných událostí činí
24 výjezdů, přičemž extrémem se stal den, kdy udeřil orkán Herwart, jenom v ten den se
počitadlo zásahů zastavilo v 18:30 hod na 32 zásazích, mimochodem náš nový dopravní
automobil měl zásahovou premiéru s 18-ti zásahy.
Musím ale ještě využít prostoru, který je mi k mému vyjádření poskytnutý, abych vzdal čest
všem těm, kteří se mnou vytvořili všechno to, co vidíte za červenými vraty garáží hasičárny, a
to, co vidíte, když jede od vrat auto s červeno-modrými majáky.....
Nechci nikoho vynechat ( ale skleróza je s ohledem na můj věk polehčující
okolnost), začínali jsme v roce 2002 budovat moderní jednotku spolu se Zetorem (Vl. Jun
ml), Šemíkem (P. Horych), Somíkem ( R. Jun), Geofreyem (L. Laštovica ml.) mým bráchou
(P. Kalina), Kockou (Jirka Kocanda), Konrim (M. Mrkos) a tehdy nečlenem sboru Martinem
Slámou ( který se ale posléze stal členem a hlavně spolumotorem všech technických
záležitostí ohledně přestavby matesa) a i našim zesnulým kamarádem Ferim (František Libra
ml). A Gaston (Vl.Peňáz ml), Zbyněk a také Pepa Ondra jako klidná síla. A pak přicházeli
další rafani, Radek a David Regentovi, Laďa Rak, Míšové Kocanda, Kalina a Rybák, Tom
Burian, Dejv Procházka. A i holky, které nám při zásazích pomáhaly, Hanka Kalinová,
Mirka Horychová a Martina Tycová. Školíme se, abychom mohli mít dýchací přístroje, pilu,
AED, byli schopni zasahovat i ve výškách atd...Jen už prvně jmenovaní si ale pamatují, co v
počátcích znamenalo pořídit si dýchací přístroje, zásahové přilby a obleky. A nebýt podpory
obce, nebyla by naše jednotka tam, kde je. O přestavbě matesa ani nemluvě. Obec do
vybavení jednotky od doby svého osamostatnění investovala obrovské finanční prostředky a
jsem přesvědčen, že účelně a oprávněně v zájmu nás všech.
Chci tímto sdělit Vám všem, že naše jednotka je vždy připravena řešit a poradit si se vším, co
nás všechny může potkat. Tak jak to ukázala při požárech domů ve Sklenném, Křižánkách,
Kadově, Třech Studních, v extrémním mrazu v Borovnici, Kuklíku, kde jsem si v roce 2005
sám zapálil sklep ( co by to bylo za velitele, kdyby si něco nezapálil, a hlavně jsem potřeboval
konečně dýchací přístroje :-) ), při dopravních nehodách, dokud jsme k těmto událostem
mohli vyjíždět, nebo při čerpání vody ve Svratce, na Kuklíku, ve Sněžném, odstraňování
stromů po přívalech sněhu, smrštích při orkánech Kyrill, Emma, Herwart...Při pátracích
akcích. Likvidaci hmyzu snad ani nebudu zmiňovat. A věřte profesionálnímu hasiči, že
mnohde šlo o zdraví nebo o život.
Ale to jsem odbočil. Jak jsem v úvodu poznamenal, chci předat žezlo vedení jednotky a sboru
dalšímu tahounovi. Tento krok jsem avizoval už delší dobu a nyní již nazrál čas. Musím
neskromně, ale naprosto oprávněně říct, že mám za sebou vychované, vycvičené a zásahy
protřelé kluky, o kterých vím, že naši jednotku, a samozřejmě i sbor společně s výborem a
starostou povedou skvěle, tak jak jsme tomu uvykli. A jsem na to pyšný.
Jsem o tom přesvědčen, navíc k tomu máme skvělé předpoklady. Máme novou hasičárnu,
nový dopravní automobil a rovněž výborné vybavení. A rozhodně naše jednotka neusnula na
vavřínech, do konce roku bude naše cisterna vybavena digitální vysílačkou, kterou nám
bezplatně zapůjčí HZS Kraje Vysočina a Laďa Rak jako místostarosta obce a i já bedlivě
střežíme a vypracováváme všechny možné žádosti o dotace na to či ono ohledně vybavení
jednotky. Noví hasiči jsou dovybavováni věcnými prostředky, tj. přilby se svítilnami, obleky s
rukavicemi a botami, budeme přemýšlet o dalších prostředcích, jako např. detekce pohybu k
dýchacím přístrojům (mrtvý muž) nebo termokamera, která je využitelná nejen při
požárech. Probíhá pravidelné školení velitelů a strojníků, pracujeme na údržbě techniky.
Co bych chtěl svému nástupci předat? Bude mít k dispozici skvělou jednotku se skvělým
vybavením, které je potřeba udržovat, obnovovat a rozšiřovat tak, jak to nese doba a nová
nebezpečí. Školit jednotku. A já mu budu vždy nápomocen. A doufám, že i nově vzniklé
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zastupitelstvo na toto bude brát zřetel a nebude podceňovat úlohu hasičů v obci a zde mluvím
i jako stávající velitel sboru za dobrovolné hasiče. Čímž se dostávám vlastně ke konci.
Děkuji všem členům našeho sboru, kteří se účastní našeho života a činnosti sboru a prosím
Vás, abyste si zachovali hrdost a čest, že jste členy kuklíckého sboru, tak jako tomu bylo
doposud. A děkuji všem nehasičům na Kuklíku a všem přátelům Kuklíku, že nás podporovali
a podporují, ať morálně, pomocí, či finančně. Vězte, že pokud budete v nesnázích, zavolejte
starostovi obce či hasičů, veliteli, sousedovi, on číslo na někoho z jednotky bude mít, naše
obec není velká a známe se všichni. Nebo na číslo 112. Oni nám to předají. Neotálejte, bude-li
Vám špatně, Vašemu blízkému, sousedovi, nečekejte na nic. Budete mít sršně nad oknem,
poteče Vám voda do chalupy. Nebo Vám chytne olej v pánvi nebo začne hořet komín, v
nejhorším chalupa. Spadne Vám větev na střechu, nedej Bože strom. Od toho jsme tady. Pro
Vás.
Bohdan Kalina

Ze života hasičů na Kuklíku
Vážení čtenáři, od minulého vydání zpravodaje uběhl delší čas a tak si nejsem jistý, zda si na
vše, co se stalo u hasičů, vzpomenu. Událo se to toho opravdu hodně a kdybych se o všem
více rozepsal, musel by se zpravodaj přejmenovat z obecního na hasičský. Vezmu to tedy
stručně.
V zimních měsících se činnost hasičů týká hlavně schůzování, kultury a sbírání sil na další
sezonu. V měsíci březnu jsme navštívili v Brně muzikál Kleopatra. A pak již vypuklo jaro a
s ním spousta práce, letos nás té práce čekalo opravdu hodně. Prováděli jsme každoroční
činnosti, kterými jsou úklid sněhovek, sběr odpadků v rámci akce Čistá Vysočina, pálení
čarodějnic. Zabývali jsme se také odbornou přípravou. S SDH Rokytno a Studnice jsme
nacvičovali hašení seníku na Rokytně. V rámci okrsku jsme se zúčastnili školení
v poskytování první pomoci. Dále jsme se již potřetí zúčastnili náročné soutěže Noční hlídka
pořádané SDH Březiny a okrskové soutěže ve Sněžném. Naším hlavním úkolem byla pomoc
obci při rekonstrukci hasičské zbrojnice a příprava setkání rodáků 2018. Ačkoliv byla
rekonstrukce zbrojnice prováděna stavební firmou, zbylo i na hasiče dost práce. Prováděli
jsme vyklizení budovy, stěhování, úklid a další pomocné práce. Také jsme se konečně pustili
do rekonstrukce bud na výletišti, které byly v již žalostném stavu. Byla provedena oprava
střech včetně nové krytiny, nová elektroinstalace a kompletní nátěry
Tyto výše uvedené činnosti nám zabraly celé jaro, přišel měsíc červen a s ním i výše zmíněné
setkání rodáků. Samotné setkání je pro hasiče opět spousta práce, ale pro nás nastal dne
23.6.2018 slavnostní okamžik a dovolím si říct, že i historický milník. Součástí setkání
rodáků bylo slavnostní otevření zrekonstruované budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
Za účasti spřátelených okolních sborů, bratrů z Křepic a hasičských funkcionářů v čele
s bratrem Janem Slámečkou, starostou krajského sdružení hasičů a náměstkem starosty SH
ČMS jsme slavnostně přestřihli pásku a dostali do užívání nové prostory pro naši činnost.
Budu se již opakovat, ale myslím, že je na místě, abych i zde jménem svým i všech hasičů za
tento počin vedení obce poděkoval.
Na začátku července jsme uspořádali taneční zábavu se skupinou Kyvadlo a konečně si mohli
trochu vydechnout a užít si prázdniny. S koncem prázdnin nás čekají opět další povinnosti, ale
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i chvilka na posezení a zhodnocení letní sezony. Tímto vás všechny zvu dne 15.9.2018 k
hasičské zbrojnici. Od 17.30 hodin si uděláme krátkou valnou hromadu a poté se již budeme
věnovat pouze konzumaci dobrého jídla a pití.
Jak jsem již zmínil na začátku, určitě tento článek neobsahuje veškerou činnost našeho sboru
v letošním roce, ale myslím, že i tak je toho dost.
Už jsem chtěl končit, ale málem jsem zapomněl na jednu velmi důležitou věc. Je to
poděkování vám všem, kteří se na činnosti našeho sboru podílíte a věnujete mu spoustu svého
volného času a energie. Také děkuji vašim partnerům a rodinám, že vás podporují a doufám,
že i dále podporovat budou.
Vladimír Peňáz
starosta SDH Kuklík

Střípky ze setkání rodáků
.
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Jak jsme si letos užili Pohádkovou cestu
Že je Pohádková cesta na Kuklíku
vyhledávanou atrakcí i mezi lidmi bydlícími
daleko, se ví. Letos byla návštěvnicí
s nejdále vzdáleným bydlištěm americká
holčička, která už ji navštívila několikrát.
Její maminka s českými kořeny si libuje, že
takovou akci v Americe neuvidí. Letos si
přišlo kromě ní zasoutěžit dalších asi 150
dětí. Na obecních stránkách se můžete
přesvědčit sami, jak to pořadatelům
slušelo, za což děkujeme dvornímu
fotografovi Tomáši Markovi.
Letos děti vítali Rumcajs s Mankou, a
protože je to loupežnická rodina lidumilná,
vstupné bylo opět dobrovolné. Tři šašky na
louce pojmenovala paní Iva Peňázová
Dlouhý, Široký a Bystrozraký pomáhali
dětem s plněním úkolů. Zapojili se i
akčnější rodiče. Při lovení ryb se ale
ukázalo, že dětem nestačí. Ve sbírání víček
a tvoření obrázků byly síly vyrovnané.
Naprosto však uchvátili při skákání
v pytlech, a to jak dvounož, tak jednonož.
Otec tří synů, pan chalupář Kmínek, by
mohl snad být překonán pouze šaškem
Dlouhým, který se statečně utkal se svým
bratrancem Víťou. Jejich výkon připomínal
známé scény z filmu Obušku, z pytle ven!
Za získané dukátky si děti koupily mapu
do pohádky od stále důstojnějšího pana
krále a krásné paní královny, kterým se
zejména přiznaly, jak moc se jim chce do
školy. Královský pár třídil zodpovědně
dlouhou frontu tak, aby strašidla v lese
nebyla přílišně zavalena prací. U čertů, nad
kterými by zajásal i pan Troška, se trochu
plakalo, ale jen maličko, čarodějnice se
dozvěděla, že jí to sluší více, než v civilu a
vodník se na děti usmíval. Možná proto, že
malušci i větší prokázali výjimečnou
zručnost s lopatou a kolečkem, což možná
vyděsilo strašidla. Sudičky se letos

dostavily v novém složení, ale stále stejně
vlídné. Že jsme jako obec v předstihu se
ukázalo, když děti dorazily ke Svaté rodině.
Supermarkety ještě nezačaly svou
kampaň, ale u nás jsme rodiče jemně
upozornili, že je třeba začít myslet na
Vánoce. Josefovi neobvykle slušel
plnovous a Marie musí být vzornou
maminkou, když má takové velké
miminko.
Letos asi nejvíce oceňovanou skupinou byli
Simpsonovi, jejichž citronová žluť se v lese
krásně vyjímala. Homer obětavě pomáhal
dětem s pilou, pupek nepupek, Marge se
pohybovala lesem bez rozcuchaného
účesu a Bartovi záviděli všichni kluci jeho
novou identitu. Ale i krásná Mášenka a
veselý medvěd návštěvníky potěšili.
Zvláště maminky se zajímaly o medvědův
ocásek. Nejpohodovější službu letos
vyfasoval hloupý Honza, který strávil celé
odpoledne pohodlně v leže na peci – čímž
opět prokázal, že hloupý není ani trochu –
leč chudák princezna se tím pádem musela
spokojit s pomocí dětem spolu s Honzovou
matičkou. Flintstoneovi jako staří matadoři
opečovali děti se znalostí předpisů
bezpečnosti práce ve výškách, takže pády
se
žebříku
nehrozily.
Drobně
kontroverzním párem byli Motýl Emanuel
s Makovou panenkou. Několik návštěvníků
se zřejmě domnívalo, že jde o skrytou
propagaci Prague Pride, než jim Emanuel
vysvětlil: „Podívejte se, jak na Kuklíku šijou
malý sukně. Copak bych se do toho
vešla?“ Za nejúžasnější dárek děti vyhlásily
vuvuzely, zvuk kterých se nesl lesem a jistě
zmátl ohledně začátku říje nejednoho
příslušníka srnčí zvěře. Jak radostně si
večer s novým hudebním nástrojem
v domácnosti užili rodiče a jak jsou
nadšeni zájmem svých potomků o
provozování
hudby,
si
nedovolím
publikovat.
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A po dobrodružstvích v lese už účastníky
čekaly buřty a další občerstvení z rukou
členů SDH Kuklík. Při této příležitosti chci
vyzdvihnout, že jeho členové neváhají pro
zdar akce doslova cedit krev. Příslušník
Babeta gangu (Babeta gang letos vystavil
strojový park přímo u občerstvovacího
prostoru, aby nalákal do svých řad další
zastánce MMV a propagoval tak šetření
parkovacími místy a pohonnými hmotami),
pan J.H. přehlédl za jízdy na svém stroji
šňůru od stanu a odnesl si z akce
překrásnou modřinu. Pánové V.P. a M.T.
při neopatrné manipulaci s háčky na uzení
vytvořili neméně barevný úkaz pod okem
M.T.
Nejužší kruh organizátorů si přeje
poděkovat
všem
za
účast,
jak
návštěvníkům,
tak
hlavně
dalším
pořadatelům za jejich tradičně výborně

odvedenou práci. Vodník se dodatečně
omlouvá každému, koho v zápalu příprav
pozurážel
a
na koho
zapomněl
s občerstvením. Přestože mi to výslovně
zakázal, myslím že se sluší poděkovat i
tajemnému strážci parkoviště, přestože
tento vyhrožoval, že pokud se o něm bude
mluvit, tak s funkcí praští.
Pohádková cesta se zkrátka vydařila. I
počasí nám přálo. Škoda jen, že někteří
obyvatelé s potomky na ni letos nenašli
cestu. Z části nám to vynahradila chvála
přítomných, kdy hlavně přespolní na
dovolené, kteří o akci původně nevěděli,
nadšeně prohlásili, že příště přijedou zas a
dají o nás vědět svým známým.
Kateřina Tycová
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Volby do zastupitelstev obcí

Zveme Vás na

občanů, chatařů a chalupářů obce KUKLÍK,
které se koná v pátek 28. 9. 018 v 18 00 hod., v sále budovy obecního úřadu.
Chceme Vás seznámit s výsledky naší práce za uplynulé období, společně se
zamyslet nad problémy obce a dále chceme dát prostor k vyjádření všem
kandidujícím a vašim dotazům k nim.
Věříme, že si najdete čas.

Občerstvení zdarma !

Obecní zastupitelstvo v Kuklíku.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTEV OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2018
Podle zákona č. 491/2001 Sb. „ o volbách do zastupitelstev obcí“ a o změně některých
zákonů, dále podle vyhlášky č.59/2002 Sb. „o provedení některých ustanovení zákona,
ve znění pozdějších předpisů.
1. Volby se konají ve dvou dnech, jimiž jsou pátek 5. října a sobota 6. října 2018. V první
den voleb začíná hlasování v 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná
hlasování v 8.00 hodin a končí v 14.00 hodin.
2. V obci Kuklík je zřízen jeden volební okrsek s volební místností v klubovně
hasičů v přízemí budovy Obecního úřadu v Kuklíku, Kuklík 25, 592 03 Sněžné.
3. Právo volit v obci Kuklík, má každý občan České republiky, který má v obci trvalé bydliště,
nebo mu byl vydán voličský průkaz a alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Voliči bude umožněno volit poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem.
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4. Volič v územním obvodu obce Kuklík, může požádat obecní úřad ( tel : 602 260 927,
603 740 967 ), nebo v době voleb okrskovou volební komisi ( tel : 733 657 842 ) ze závažných
důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – do přenosné volební schránky.
5. Hlasovací lístky pro volby budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti, spolu
s poučením.
6. Na pořádek ve volební místnosti a na řádný průběh hlasování bude dohlížet okrsková volební
komise, jejímž předsedou je pan Jaroslav HANĚL a zapisovatelem pan Vladimír PEŇÁZ ml.

Vážení občané,
blíží se volby do zastupitelstev obcí a tudíž i konec volebního období. Uplynulé čtyři roky a
zvláště ten poslední, byly z mého pohledu opravdu obtížné. A to nejenom po stránce
organizační a administrativní, ale i po stránce komunikace a řízení zastupitelstva. Ale
takový je život a jsme tady od toho, abychom problémy řešili.
Chtěl bych všem našim dosavadním zastupitelům poděkovat za práci, kterou pro obec
Kuklík odvedli a všem, kteří kandidují, popřát mnoho úspěchů v nadcházejících volbách.
Není to vždy jednoduché a je třeba mít také podporu svých blízkých a povznést se nad
pomluvy a dezinformace aby člověk tu práci mohl vykonávat.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří naprosto nezištně, neváhali obětovat část svého
volného času prací pro druhé. Ať už to jsou členové komisí, členové zásahové jednotky
sboru dobrovolných hasičů a hasiči obecně ale i občané, kteří se podíleli na přípravě např.
společenských akcí. Bez takových lidí sice může obec fungovat jako samospráva, ale ne
jako společenství občanů se společnými tradicemi a cíli.
Děkuji Vám všem za podporu během uplynulých čtyř let a věřím, že všichni půjdeme v říjnu
k volbám.
Ladislav Regent
Do zastupitelstva obce Kuklík kandidují následující občané, tvořící samostatné volební
subjekty:
Naděžda HORYCHOVÁ
Petr HORYCH
Lenka ČÁSLAVSKÁ
Roman JUN
Hana KALINOVÁ
Pavel KALINA
Jiří KOCANDA
Josef KOCANDA
Kamil MRKOS
Pavel MRKOS
Ladislav RAK
Ladislav REGENT

65 let
42 let
32 let
42 let
46 let
48 let
40 let
44 let
43 let
29 let
42 let
59 let

starobní důchodkyně
řidič
na mateřské dovolené
číšník
pracovnice ve zdravotnické výrobě
zemědělský podnikatel
živnostník
podnikatel
živnostník
řezník
zemědělský podnikatel
vedoucí pracovník
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Více už se nám do formátu zpravodaje opravdu nevejde, takže ostatní zase příště.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vydává obec Kuklík. V Kuklíku 15. září 2018, číslo 1/2018. Příspěvky nejsou jazykově a
obsahově upravovány. Za obsah zodpovídají jednotliví přispívající. Za grafickou úpravu
zodpovídá Ladislav Regent.
E-mail: zpravodaj.kuklik@seznam.cz

