9. číslo, II. ročník, srpen 2012

Vítám vás u čtení dalšího čísla našeho Zpravodaje
v době vrcholícího léta. Prázdniny se nám skutečně
přesunuly do své druhé poloviny, většina z nás má
po dovolené, děti se za chvíli budou chystat na
svoje školní povinnosti. V naší obci se uskutečnil
velmi úspěšný Sraz rodáků, a to jak po stránce
výjimečného počasí, bohatého programu, ale i
počtu návštěvníků. Hasiči zorganizovali tradiční
taneční zábavu v přírodě a na závěr prázdnin se
chystá poslední letní akce pro děti. Pozvánku
najdete uvnitř čísla.

Přece jenom byly uplynulé dny něčím výjimečné.
Většina z nás fandila našim sportovcům na letní
olympiádě v Londýně a k našemu velkému
překvapení přivezli medaile ti sportovci, o kterých
naše deníky příliš často nepíší. Takový moderní
pětiboj... kdo z nás by věděl pět disciplín, ve
kterých se závodí během jednoho dne, nebo
fantastický výkon zraněné veslařky Knapkové.
Smekám před každým sportovcem, který dovezl
medaili.

Dovolte mi popřát všem krásný zbytek léta a na
Teď nastal čas hub a sklizně všeho, co se nám podzim dobrou úrodu.
urodilo na zahradách, ve sklenících i na polích.
Věra Librová ■
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Z jednání zastupitelstva
Záznam zasedání ze dne 6.7. 2012:
Omluveni: B. Kalina, J. Kocanda
Hosté: F. Haněl, J. Haněl, M. Mrkosová, Vl. Peňáz
1.

Jediným bodem jednání bylo vyhodnocení
setkání rodáků naší obce a rozdělení finančních
postředků mezi spolek hasičů a obcí.Podrobnější
informace najdete v příspěvku od starosty obce.

Informace z komise pro společenské
záležitosti, kulturu a sport
První zpráva je určitě velmi radostná, protože
máme od června nového občana malého Vojtěcha
Horáka. Celé rodině přejeme hodně zdraví a
pohodu.

Z pohádky do pohádky tam a zpět, objevíme
spolu pohádkový svět!


Spousta pohádkových bytostní



Hodně úkolů a odměn



Na konec opékání buřtů

V měsíci červenci oslavily své narozeniny
dvě nejstarší občanky z Kuklíka, paní Josefa
Havlišová, která je dlouhodobě v ústavu na
Mitrově, a paní Milada Kocandová ze Dvora.
Při letošní návštěvě ve Dvoře jsme se dozvěděli,
že paní Kocandová má celých 24 pravnoučat a
na cestě je další. Pochopitelně oběma
oslavenkyním přejeme pevné zdraví.
Členové komise budou rádi spolupracovat na
organizaci akce pro děti v sobotu 25.8. ve 14
hodin od penzionu Kukla Cesta pohádkovým
lesem.
Tímto vás všechny s vašimi ratolestmi srdečně
zvu k aktivní účasti.
Věra Librová ■

START: 1400 – 1700
KDE: U PENZIONU KUKLA
V případě velké nepřízně počasí bude akce
přesunuta na OÚ Kuklík.
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SDH Kuklík
informuje
Jednotka
SDH Kuklík od
vydání posledního zpravodaje
zasahovala celkem pětkrát. Dne
16. června prováděla protlak
kanalizace v Bořině. Při nebývale
silné bouřce odpoledne 3. července uhodil blesk do rodinného
domku v Moravských Křižánkách a jeho střecha vzplála. Naši
hasiči zde v dýchacích přístrojích
zasahovali společně s dobrovolnými jednotkami ze Sněžného,
Křižánek, Svratky a s profesionální jednotkou ze Žďáru nad

SDH KUKLÍK INFORMUJE
Sázavou. V nelehkých podmínkách požár střechy a podkroví
uhasili a z domu evakuovali
nábytek a zařízení, které by bylo
buď zničeno nebo poškozeno
ohněm, kouřem a potažmo i
vodou, jako hasebním prostředkem. Přírodní živel vyvolal i další
zásahy, dva dny po požáru dne
5.7. přišla ve večerních hodinách
rychlá bouřka s kroupami a
v zatáčce ve skále vyvrátil poryv
větru do silnice břízu, která
blokovala provoz. Tu jsme
odstranili za pomoci motorové
pily.
Dne 25. července po
celodenním vytrvalém a silném
lijáku došlo k zaplavení dvou
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domů v Koutě u Librových a
Junových bahnotokem z polí,
přičemž kanalizace a příkopy
nebyly schopny pobrat obrovské
množství spadlé vody. Zde jsme
provedli protlak kanálů krtkem,
vyčistili příkopy od nánosů a
spláchnuli cestu od bahna. Mezi
tyto výjezdy k následkům
živelních událostí se ještě
vtěsnala technická pomoc, kdy
dne 14.7. jednotka likvidovala
motorovým vysavačem cca 30
vosích a dvě sršní báně na Vříšti
u Novotných.
velitel zásahové jednotky
Ing. Bohdan Kalina ■

Do rukou se nám dostal článek, který údajně bez jakéhokoliv vysvětlení vyšel v časopisu Novoměstsko.
Svým zpracovnáním, které zahrnovalo i fotografie olympioniků před penzionem Na Mlýně, by mohl mnohé
čtenáře opravdu přesvědčit o tom, že sportovci naši obec skutečně navštívili. Protože článek pokládáme
za dobrý vtip, přikládáme jeho přepis včetně jedné fotografie, za jejíž kvalitu se omlouváme.
se po celé republice konají krátká
soustředění
českých
reprezentantů,
na
kterých
kontaktují místní děti a snaží se
Snad každý sportovní fanoušek je vtáhnout do světa sportu.
ví, že letos od 27.7.-12.8. 2012
V rámci kraje Vysočina
proběhly v Londýně už XXX. proběhlo toto soustředění v obci
Letní olympijské hry. Sportovci z Kuklík.
Poslední
červnový
celého světa se po čtyři roky víkend jste zde mimo jiné mohli
poctivě připravovali a ladili potkat
oštěpařku
Barboru
formu, aby se těchto her mohli Špotákovou,
desetibojaře
zúčastnit. Nejinak tomu bylo i u Romana Šebrleho, skokana do
českých reprezentantů.
výšky
Jaroslava
Bábu,
sedmibojařku
Elišku
Klučíkovou,
Někteří z nich se však navíc,
kromě tréninků, stihli zapojit do běžce přes překážky Josefa
projektu „I ty můžeš být Proroka a Zuzanu Hejnovou,
olympionikem“, který se snaží kanoisty Štěpánku Hilgertovou,
přivést ke sportu zejména děti a Vavřince Hradilka a Stanislava
cyklisty
Jaroslava
mládež. V rámci tohoto projektu Ježka,
Kulhavého a Jana
Bártu a další.

Olympionici
na Kuklíku

Sportovci
byli
ubytováni v penzionu
Kukla a každý z nich
svůj pobyt zde pojal
jinak.
Cyklisté
uspořádali závod s
účastí místních dětí i

dospělých. Atleti prokázali svůj
smysl
pro
humor,
když
zorganizovali „kocourkovskou“
Olympiádu, kde se například
místo oštěpem házelo těstem,
skákalo se přes potok a místo
koulí vrhalo kamenem.
Snad v nejtěžší situaci se ocitli
kanoisté, neboť místní potok
Fryšávka má do divoké vody
opravdu daleko. Přesto i oni zde
nezaháleli a pracovali na své
fyzické kondici.
Na
pobyt
českých
reprezentantů jsme se zeptali
majitele penzionu Kukla pana
Zbyňka Peňáze:
Pane Peňáz, jak na Vás
působily hvězdy našeho sportu?
„Všichni u nás ubytovaní
sportovci byli velice milí a
skromní. Zažili jsme s nimi
víkend plný legrace a zároveň
jsme mohli sledovat jejich
profesionální přípravu na LOH v
Londýně. Byl to pro nás zážitek.“

srpen 2012

SLOVO STAROSTY

strana 4

Slovo starosty
Vážení občané,

zažil největší návštěvu v historii. Myslíme, že i
Rád bych využil této příležitosti a vrátil se program jsme sestavili tak,aby si každý mohl vybrat
s krátkým hodnocením k letošnímu setkání rodáků. to, co bylo pro něj zajímavé. Velký úspěch
například sklidil program pro děti.
Z našeho pohledu byla akce velmi úspěšná, a to
Na přípravě a samotném průběhu se podílelo
jak po stránce společenské, tak po stránce finanční.
zhruba
50 lidí a do tradičního bufetu přispělo 31
Pátečního večera před samotným setkáním se
zúčastnilo zhruba 180 lidí. V sobotu potom se sponzorů, převážně z řad našich občanek.
během dne v areálu vystřídalo takřka 700 platících
I finanční stránka se jeví velmi příznivě. Obec
hostů a společně se skoro 150 dětmi tak Kuklík Kuklík měla náklady na tuto akci cca 84 000 Kč a
podařilo se získat příspěvek kraje Vysočina ve výši
17 000 Kč. Po zaplacení všech ostatních nákladů
pak zbylo cca 112 000 Kč. Z toho bylo cca 25 000
Kč věnováno SDH Kuklík ve formě uhrazeného
zboží, zhruba 30 000 Kč bylo použito na úhradu
rekonstrukce osvětlení výletiště. Ostatní peníze
budou smysluplně využity jak SDH Kuklík, tak
Obcí Kuklík na práci s občany a nákup věcí, které
budou sloužit co největšímu počtu lidí.
Z bývá ještě jeden dluh, a to poděkovat všem
dobrovolníkům a sponzorům. Jako způsob
poděkování bude sloužit následující akce:
Obecní zastupitelstvo v Kuklíku Vás
a Vaše přátele srdečně zve na akci nazvanou

ZÁVĚR LETNÍ SEZONY
KUKLÍK 2012
která se koná v sobotu 18.8. 2012 od 18 00 hodin u požární zbrojnice
Bude připraven táborák,dostatek výborného jídla a nápojů – (kromě tvrdého alkoholu vše
zdarma), jako poděkování především pro všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě a průběhu Setkání rodáků a přátel obce Kuklík 2012 a všem, kteří přispěli do domácí
cukrárny.
Rádi bychom, aby se tato akce stala příležitostí pro přátelské setkání všech občanů i přátel
obce - bez ohledu na věk.
OZ Kuklík

Starosta obce
Ing. Ladislav Regent ■
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Exotické úlovky z lesa
Při procházkách naší líbeznou
malou obcí mnozí z Vás objevili
mnoho méně známých a hlavně
velmi vzácných druhů živočichů
a rostlin. I spousta botaniků,
ornitologů a dalších zaměstnanců
CHKO Žďárské vrchy vždy
obdivovala místní flóru a faunu
nejen pro vzácný prstnatec
májový,
krvavec
toten,
suchopýrek alpský či rosnatku
okrouhlolistou; a nejen pro
chřástala
polního,
ledňáčka
říčního, skorce vodního či
modráska bahenního, díky čemuž
se niva Fryšávky a Bílého potoka
dostala do chráněného území
Natura 2000. Poslední objev
velmi vzácné houby na území
obce se však stal teprve nedávno.
Na pastvině v blízkosti chalupy
manželů Tycových našli Ladislav
Rak a Tomáš Marek opravdu
exoticky
vyhlížející
houbu
vzhledem připomínající chobotnici či mořskou hvězdici. Tuto
houbu si vyfotili a začali pátrat
po původu. Pan starosta Ladislav
Regent nakonec objasnil, že se

Hadovka smrdutá

Květnatec archerův
jedná o houbu s názvem
Květnatec Archerův (Clathrus
archeri) a že ji nalezl před pár
lety v blízkosti radaru na
Buchtově kopci. Nakonec se
zjistilo, že ji také Peňázovi našli
v minulosti na Balkáně. Tato
bizardní houba, která na první
pohled jako houba vůbec
nevypadá, pochází z Austrálie a
Nového Zélandu. Na starý
kontinent (konkrétně do Francie)
se pravděpodobně dostala s
dodávkou vlny v r. 1914. V ČR
byl výskyt poprvé zaznamenán v
r. 1963 a v posledních letech byla
nalezena v jižních Čechách,
Beskydech a Krkonoších.

později potřísněná tmavozeleným
slizem s výtrusy. Právě tento sliz
typickým hnilobným zápachem
láká hmyz, který roznáší výtrusy
po okolí. Ačkoliv je považován
za nejedlou houbu, zejména v
Asii je rozšířeno pojídání jeho
vajíček. Roste od června do
listopadu, pravděpodobně vytváří
symbiózu s kořeny různých trav.

Květnatec Archerův je chráněný druh stopkovýtrusné houby z
čeledi
hadovkovité
(Clathraceae). Je tedy příbuzný s
hadovkou smrdutou (Phallus
impudicus), u nás hojněji
rostoucí. Nedávno ji našel v lese
Ondřej Haněl a zachytil tak
Květnatec Archerův je nejprve plodnici osázenou hmyzem,
šedé až narůžovělé vajíčko 2,5 až zlákaným pachem.
6 cm v průměru, které je napůl
V těchto krásných prosluzasazené v zemi. Časem pukne a něných letních dnech proto stojí
vyrůstá z něj plodnice ve tvaru za to vyrazit na procházku po
chobotnicových ramen dlouhých Kuklíku nebo na houby do lesa,
4 až 15 cm. Ramena, kterých neboť na každém kroku můžete
bývá čtyři až osm, jsou křehká, najít něco neobyčejného. Stačí se
ohnutá dolů a rozprostřená dívat kolem.
rovnoměrně kolem vajíčka. Jejich
barva je červená s černými
skvrnami; ramena jsou hrbolatá,
Adéla Librová ■
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Železnice na Kuklíku?
Silnice v Kuklíku se začala
stavět v r. 1790. Dříve vedla
Kuklíkem vozová cesta od
Německého na Nové Město, také
od Odrance na Kadov do hutí.
Roku 1790 bylo však sedláku
Janu Junovi z č.p. 40 nařízeno, že
svůj pár koní dá k dispozici na
úpravu vozové cesty k Novému
Městu – měla to být tzv. silnice –
pracovat ještě 10 robotčích.
Podél cesty veškerý kámen – a
bylo ho dost – byl sesbírán a do
cesty natlučen. Nebylo ke stavbě
žádných plánů ani pravidel a
stavělo se kopec nekopec přes 10
let. Sedlák J. Jun a jemu přidělení
dělníci byli zproštěni jiné roboty,
takže jim tato práce konvenovala.
Po skončení stavby byli všichni
pochváleni. Po silnici jezdily
tehdy dřevěné vozy, mazalo se
kolomazí, kterou vyráběl Sláma,
řečený Adamec. Později byla
zavedena Okresní silniční správa,
silnice byla nově upravována a
štěrkem zpevňována. Tuto práci
prováděli sedláci. Tzv. „skalky“
se na silnici dražily.
Za
předsednictví
Josefa
Boháčka z Německého byla
v roce 1929 silnice z Nového
Města
do
Německého
rekonstruována a značně změnila
tvářnost vesnice. Silnice jest
v Dědině i v Koutě zvýšena větší
vrstvou návozu, u Cachových
prokopána, most pod Slámovi
opraven, nový taras vyzděn, pod
Bílým křížem silnice zavedena
obloukem přes pole J. Juna, takže
se vyhnula příkrému stoupání a
jest vedena obloukem po levé
straně dřívější silnice, u Skalky ji
opět v oblouku přetíná a teprve
pak vchází na starou silniční
linku.

Rovněž byla upravena i silnice
směrem do Vříště. Borovičkova
skála byla prokopána v místech,
kudy vedla pouze úzká stezka.
Dalo to hodně práce, odstřelování
a odvážení kamene atd. Jest však
v těch místech příliš ostrá
zatáčka.

Trať byla sice už vyměřována, ale
přišla válka a na dráhu už nebylo
ani pomyšlení. Kraj náš tím velmi
trpěl, pak přišla druhá světová
válka a pak si na dráhu nikdo ani
nevzpomněl, poněvadž byly
postupně zavedeny autobusové
spoje, které jsou však dražší než
Při úpravě a lámání kamene vlak.
došlo ke vzrušující příhodě.
Z Havlíčkova Brodu byla však
Dílovedoucí ohříval dynamitové postavena rychlíková trať přes
patrony nad kamny u Štursů, Žďár nad Sázavou, přes Křižanov
patrony vybuchly a zasáhly E. do Tišnova a Brna. Tato trať má
Štursovou velmi nebezpečně. býti elektrifikována.
Dílovedoucí byl zabit. Štursová
Pošta byla v dřívějších dobách
po delším léčení v nemocnici doručována jednou týdně. Novin
v Poličce vyzdravěla.
bylo málo, dopisů rovněž. Byla to
Naposledy byla silnice v Kuklíku opravována a asfaltována v r.
1967. Podél silnice byl do rýh
pokládán elektrický a telefonní
kabel, který v zimě trpěl – zvláště
při námrazách – četnými
poruchami.
Když Václav Kopecký ze
Sněžného (zemřel r. 1964) koupil
autobus pro 50 lidí a začal
pravidelně jezdit ze Svratky do
Nového Města, byla radost lidu
veliká. Zanedlouho autobus ani k
přepravě osob a balíků nestačil.
Dnes bychom bez autobusů velmi
těžko cestovali. Máme autobusové spojení s Brnem, Prahou,
Novým
Městem,
Žďárem,
Poličkou,
Svratkou,
Dolní
Rožinkou, Hlinskem. Je to velká
výhoda pro obyvatelstvo.

tehdy zvláštní událost, když
někdo dostal lístek nebo dopis.
Pošta z Nového Města byla k
nám
dopravována
koňským
povozem. V bryčce s boudou
jezdil Šabaty ze Sněžného a
vytruboval: Jede, jede poštovní
panáček. Vždyť teprve od 1.5.
1874 jezdila pošta od Olešnice
přes Jimramov k Německému.
Dnes jsou listovní zásilky a
noviny
panem
Ludvíkem
Kuncem doručovány denně.
Rozvoz se děje ze Žďáru
poštovním autem do všech
přidělených stanic.
Ze zápisku kolem roku 1968
pana redaktora Juna (1.
kronikáře) sepsala
Adéla Librová ■

Před první světovou válkou –
v roce 1913 – se uvažovalo na
Říšské radě o stavbě železnice
u Velkého Meziříčí do Křižanova.
Zemský výbor však žádal, aby do
předlohy byla pojata také trať
Křižanov – Nové Město –
Jimramov – Polička – Litomyšl.
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