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Vážení občané,
Úvodem musím začít omluvou. Je to už více než půl roku co jsme vydali poslední číslo
našeho zpravodaje a přesto, že se snažíme o všem podstatném informovat občany
prostřednictvím rozhlasu, uvědomujeme si, že zpravodaj má své místo a lidé jsou na něj
zvyklí. Bylo třeba vydat zpravodaj zhruba před měsícem, abychom o některých záležitostech
psali, že budou a ne že už byly.
Minule jsem napsal, že Kuklík žije. A toto tvrzení dále trvá, i přes to, že v tomto roce jsme
neměli zázemí budovy obecního úřadu a i podmínky v úřadu samotném byly z důvodu
přestavby velmi obtížné. Psal jsem také o záležitostech, které bychom letos chtěli řešit a už
teď lze posoudit co z toho se nám zdařilo. Kromě zahájení přístavby budovy, o které se
zmiňuji v jiné části, jsme dokončili obnovu polní cesty nad Bořinou, nadále řešíme
zaměřování a následné majetkové vypořádání místních komunikací, což je záležitost velmi
pracná a nákladná a je to práce na desetiletí. Ale musíme to řešit, protože to nikdo jiný
neudělá. V současné době dokončujeme Bořinu, komunikaci od mlýna kolem pily a
komunikaci od obecního úřadu na krajskou silnici.Tyto části máme zaměřeny a některé úseky
už i vypořádány. Pustili jsme se také do obnovy polních cest – tak aby cesty plnily svůj účel a
nejezdilo se po loukách. Ještě letos zahájíme obnovu cesty ze zadního Chobota k Odranci, kde
na dosypání a zpevnění použijeme vybouranou suť z budovy OÚ a přebytečnou zeminu.
Práce dokončíme na jaře příštího roku.
Kromě toho jsme získali dotaci na část nákladů na pořízení dalších odpočinkových sezení u
našich cest. Truhlářství pana Jiřího Kocandy bylo dodavatelem a dílo je dokončeno.
Turistických odpočinkových míst máme tudíž v obci pět (nad Chobotem, ve Dvoře u lípy, nad
obecním úřadem, u mlýna a na křižovatce u křížku nad Dědinou. Pro potřeby hasičů, ale i
obce jsme pořídili nový dopravní automobil, bylo rozšířeno veřejné osvětlení na Kopci, atp.
O tom, že to v obci žije, svědčí řada akcí pro občany, které jsme letos uskutečnili a o kterých
se píše v jiných částech zpravodaje. Ať už to jsou akce pro dospělé – setkání seniorů
s programem, zájezd na výstavu květin Flora Olomouc, Hubertova jízda, či akce pro děti –
lyžařské závody, Pyžamový karneval, Zahradnický dětský den, Pohádková cesta. To, že to
v obci docela umíme, dokládá v některých případech mnohasethlavá účast. Většina akcí by se
nemohla uskutečnit bez spolupráce s hasiči, přáteli a dalšími spoluobčany. Řada těchto aktivit
svým rozsahem dávno překročila rámec místního podniku. I nadále hodláme podporovat vše,
co nějakým způsobem obohatí život v obci.
Budeme se také snažit v co největší možné míře, získat dotace na nejrůznější projekty, které
mohou být obci, jejím občanům a návštěvníkům užitečné.
Naložili jsme si letos opravdu velký ranec a doufáme, že se nám ho podaří s vaší nezbytnou
pomocí zdárně dovést až do cíle.
Ladislav Regent
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Z jednání obecního zastupitelstva:
Od posledního čísla zpravodaje proběhly čtyři schůze obecního zastupitelstva, zde jsou hlavní
body z programu na jednotlivých jednáních:
Jednání konané 19.3.2017
- zastupitelé schválili Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (audit
provedený krajem Vysočina), účetní uzávěrku za
rok 2016
- byla podána žádost o dotaci na umístění tří
turistických sezení na Kuklíku – ve Dvoře u lípy,
na Chobotě u žluté turistické stezky a na
křižovatce nad bytovkou, celkové náklady by měly
činit 100 000 Kč, dotace od ministerstva
zemědělství činí 70%
- proběhly úspěšné akce dětský karneval a setkání
seniorů
- byla podána žádost o dotaci z programu obnovy
venkova kraje Vysočina na opravu polních cesty
nad Bořinou, dotace činí 110 000 Kč, žádost o
dotaci na zvýšení akceschopnosti zásahové
jednotky SDH, dotace činí 15 000 Kč a dále žádost
o dotaci na Pohádkovou cestu
- zpracovává se žádost o dotaci na veřejně
prospěšného pracovníka od úřadu práce, pracovník
bude zaměstnán od května do konce září roku 2017
- zastupitelé schválili prodej nepotřebných
pozemků uvnitř a v bezprostřední blízkosti areálu
staré pily panu Ing. Prajsnerovi a nákup pozemků
pod komunikací kolem nové pily a směrem k
penzionu Na mlýně od pana Prajsnera, vše za cenu
20 Kč/m2
- vítězem výběrového řízení na dodání dopravního
automobilu pro jednotku SDH se stala firma THT
Polička s cenou 909 678 Kč, následovat bude
podpis smlouvy

Jednání konané 5.5.2017
- obec má vyřízené stavební povolení na přístavbu

budovy obecního úřadu
- proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavebních úprav, bylo osloveno šest stavebních
firem, výsledek výběrového řízení, kde hlavním
kritériem byla nabídnutá cena, je následující: 1,
Konig – 6 396 257 Kč, 2. KB stavební – 6 442 620
Kč, 3. LS mont – 6 640 803 Kč, 4. PKS stavby – 6
728 581 Kč, 5. PROFIMO – 6 836 646 Kč, Krška
– omluvil se z kapacitních důvodů. Byl schválen
podpis smlouvy o dílo s firmou Konig CZ, ze
Žďáru nad Sázavou.
- starosta obce jedná s Komerční bankou o poskytnutí
úvěru ve výši 5,5 mil. Kč na tuto přístavbu.

část nákladů bude financována z rezerv
vytvořených v posledních letech z obecního
rozpočtu
Jednání konané 30.6.2017
- dne 24.6. proběhl na výletišti Dětský den
- zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí úvěru
na přístavbu budovy OÚ ve výši 5,5 mil. Kč od
Komerční banky s dobou splatnosti 15 let s
možností
předčasného
splacení
úvěru
mimořádnými splátkami
- stavební práce na budově OÚ začaly 23.5.2017, v
projektu došlo k drobným úpravám, práce jsou v
plném proudu, každých 14 dní probíhá kontrolní
den
- zastupitelé schválili Dohodu o vytvoření
společného školského obvodu s Městysem Sněžné
týkající se zřízení spádové oblasti do mateřské a
základní školy ve Sněžném
- zastupitelé schválili nákup pozemků od paní
Šárky Piscové za cenu 20 Kč/m2. Pozemky se
nachází pod komunikací nebo se jedná pro obec o
strategicky umístěné pozemky
- zastupitelé schválili přestavbu hasičského vozíku
PPS 12, aby ho bylo možné zapřáhnout za
pořizovaný obecní dopravní automobil Ford
Transit, ten bude dodaný do konce července
- lípa ve Dvoře je mezi 12 finalisty soutěže Strom
roku, do 15.9. probíhá zpoplatněné hlasování.
Jednání konané 8.9.2017
- na louce u Schneidrů v Chobotě úspěšně proběhla
Pohádková cesta, zúčastnilo se jí asi 150 dětí,
dotace na Pohádkovou cestu od kraje Vysočina činí
cca 13 400 Kč
- obec již převzala dopravní automobil pro
zásahovou jednotku.
Auto je zaplacené, dotace jsou vyúčtované, 450 000
Kč jsme obdrželi od ministerstva vnitra, 300 000
Kč od kraje Vysočina, 159 678 Kč platila obec, auto
je i havarijně pojištěné, za částku cca 10 000 Kč.
- proběhlo školení řidičů, byli proškoleni všichni
potencionální řidiči nového dopravního automobilu
autoškolou pana Kadlece z Maršovic.

Slavnostní předání hasičům proběhne 9.9.2017
Ladislav Rak
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Co je nového u hasičů:
Informace ze zásahové jednotky.
V letošním roce naše jednotka zasahovala u
devíti událostí, v jednom případě se jednalo o
požár trávy a zbytek tvořily technické pomoci,
např. likvidace nebezpečného hmyzu a
odstranění
stromů
po
bouřkách.
Nejnáročnějším zásahem bylo právě odřezání
velkého stromu na Vříšti, který po bouřce spadl
na objekt bývalé mísírny krmiv a kam si naši
hasiči museli povolat i vyprošťovací vůz z HZS
Žďár nad Sázavou.
Jak si jistě většina obyvatel Kuklíku všimnula,
naše cisterna zatím parkuje v Bořině a to
z důvodu probíhající přestavby hasičárny.
.

Poslední víkend v říjnu ale již bude
připraveno zcela nové parkovací místo a tak
nemusíme mít obavy, že by mohlo dojít
k poškození vozidla vlivem mrazu.
Náš nový dopravní automobil je zaparkován
prozatím v Koutě, nicméně v tomto případě
nemusíme mít z mrazu žádných obav.
Minulý měsíc jsme převezli skříň z vozíku
naší motorové stříkačky do firmy Vezeko a.s.
ve Velkém Meziříčí, která ji usadí na zcela
nový podvozek tak, aby stříkačku mohl tahat
letos pořízený nový dopravní automobil.
Obec na hrazení těchto prací hodlá využít
dotaci 15 000 Kč Kraje Vysočina, na zvýšení
akceschopnosti ZJ
Bohdan Kalina, velitel ZJ obce Kuklík a SDH
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Krátký podzim, hodně práce u malých hasičů
Na léto měli malí kukličtí hasiči naordinovaný odpočinek. Nejenom oni, ale i my,
vedoucí jsme si po náročném jaře potřebovali odpočinout. Nastávaly totiž i takové situace, že
soutěže byly tři týdny po sobě, poté jedna sobota volná a hned nějaké další zápolení. A tak
nastal klid. Tréninkový plácek se proměnil opět na výletiště, na kterém se především 1. 7.
bavilo úplně něčím jiným než „hasičinou.“
Zaťukal podzim a děti nastoupily do škol a školek. Hned první školní čtvrtek se ale začaly
pomalu scházet a sjíždět před kuklickou hasičárnou. Měli jsme před sebou přesně 4 tréninky,
ve kterých jsme chtěli připravit jedno mladší a jedno starší družstvo na hasičskou soutěž ve
Věcově. A tak jsme museli zkrátit poprázdninovou aklimatizaci dětí a hned na ně začít chrlit
pravidla, informace a poznatky. Děti se učily topografické značky, rozhodovaly, čím se smí a
nesmí hasit daný materiál, uzlovaly, rozpoznávaly hasičské vybavení dle značek. Když
počasí přálo, vyběhly trénovat štafetový běh dvojic, střílely ze vzduchovky, přelézaly lano
jako lenochodi a mnohé další. O nudě nemohla být řeč.
Po tomto urputném trénování jsme s novými vědomostmi a umem 30. 9. vyjeli do
nedalekého Věcova na soutěž zvanou Plamínek. Jedná se prakticky o tentýž závod, který
nás čekal o týden později v Krásném. Tam se ale soutěží již v rámci celého okresu. Do
Věcova bylo pozváno jen pár okolních sborů. I tak se na hřišti při nástupu vyrovnalo 12
starších a 12 mladších družstev. Děti zápolily celé dopoledne i brzké odpoledne. Ve dvě
hodiny byly vyhlášeny výsledky. Kuklíci si odváželi z Věcova především zkušenosti a
ponaučení, že každý den není posvícení.
Nic naplat! Máme jeden kroužek na vypilování chybiček a pokračujeme do Krásného.
V sobotu 7. 10. jsme již v 7 ráno seděli v novém dopravním autě, které za doprovodu dvou
osobních mířilo na první okresní podzimní kolo hry Plamen. A to už byla jiná konkurence!
Jelikož počasí nepřálo, kvůli promáčenému povrchu byly zrušeny obě dvě štafetové
disciplíny. Zbýval tedy jen námi velmi trénovaný závod požární všestrannosti, tentokrát po
hlubokých krásenských lesích. Družstva nastoupená na slavnostním zahájení se málem
nevešla na připravenou plochu. 44 starších a 40 mladších pětic bylo připraveno na startu.
Tak to bude zajímavé, běželo nám v hlavách.
Naše družstva vybíhala se startovními čísly 10 a 11. Děti měly tak dostatek času na
rozkoukání se v krásenských podmínkách, zároveň nestihly do startu promrznout natolik, aby
nevyběhly vůbec. Nervozita opadla hned po startu a do cíle se již nic nezměnilo. Krásné
výkony podala obě družstva. Ti mladší ve složení Míša Kakačová, Tom Burian, Áďa Kalina,
Eliška Kocandová a Zuzka Mrkosová si doběhli pro 18. místo. A jen co se naučí mířit
vzduchovkou, bude ještě lépe. Starší - Anička Junová, Kája Horychová, Lucka Kocandová,
Honza Rak a Vítek Peňáz pak doběhli 19. s opravdu krásným výkonem na vědních a
dovednostních disciplínách.
Umístění ze všech jednotlivých závodů se sčítá a vítězí ti s nejnižším součtem. Vyhodnocení
celé soutěže je pak na konci jarního kola. Za sebou máme tedy první ze 6 disciplín soutěže.
Jaro bude o poznání těžší, protože odložené štafetové disciplíny z Krásného se přesunou do
jednoho dne ke stávajícím třem jarním. Máme ale celou zimu na to, abychom dětem vysvětlili
jednotlivá pravidla disciplín, naučili je zbývající teorii a hlavě si s nimi užili zábavu, která
přece nesmí chybět. A na jaře startujeme z první půlky. Té lepší půlky!
Petra Hanělová
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Nový dopravní automobil pro SDH a obec Kuklík

Dobrovolní hasiči z Kuklíku pořádali
v sobotu 9. září 2017 slavnostní valnou
hromadu, u příležitosti přivítání nového
člena sboru a to dopravního automobilu
DA L-1-Z Ford Transit. Slavnost byla
zahájena v odpoledních hodinách před
hasičskou zbrojnicí. Shromážděné hasiče
ve vycházkových uniformách a jejich
rodinné
příslušníky
včetně
hostů
z okolních sborů a zástupců Obce Kuklík
přivítal starosta SDH Vladimír Peňáz ml..
Slavnostnímu
předání
automobilu
předcházeli krátké proslovy starosty obce
Ing. Ladislava Regenta a starosty sboru,
který poděkoval vedení obce za nákup
automobilu a slíbil, že ačkoliv není
v majetku sboru, budou o něj jeho členové
pečovat jako o vlastní. Další poděkování
bylo adresováno dvěma členům sboru,
kteří se o pořízení nového automobilu
nejvíce zasloužili a to místostarostovi obce
Ing. Ladislavu Rakovi a veliteli SDH a
JSDH Ing. Bohdanu Kalinovi. týkajících se
vybavení
sboru
novou
technikou.
Součástí projevu bylo i připomenutí
historických dat.

V roce 1937 zakoupila obec starší
zachovalou vozní stříkačku. V roce 1951
bylo zakoupeno osobní vozidlo Škoda 650
(8 místné), v roce 1954 převzal sbor
motorovou stříkačku PPS 8 a v roce 1971
zakoupil MNV vozidlo T 805-valník.
Dalším vozidlem byl v roce 1986 skříňový
Robur a v roce 1995 PPS 12. V roce 2002
zakoupila obec vozidlo CAS 25 3500 M2R
Š 706 RTHP.
Poté byly starostou obce předány klíče od
automobilu do rukou starosty sboru. Po
tomto slavnostním aktu byly pořízeny
společné fotografie . Dále už si automobil
vzali do parády naši mladí hasiči, kteří se
z něj těšili nejvíce. Ačkoli je devítimístný,
namačkalo se jich do něj 22. Celá akce
pokračovala „ukončením letní sezóny“,
tradičním posezení s jídlem a pitím.

Vladimír Peňáz, David Dvořáček
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Setkání hasičů seniorů okrsku Sněžné.
Stejně jako v minulých letech tak i letos pořádá SH ČMS okrsek Sněžné setkání hasičů
seniorů.

Setkání se uskuteční 4.11.2017 od 16,00 hod. v obecním domě v Líšné.
Jménem okrsku srdečně zvu všechny Kuklické hasiče seniory na příjemně strávené
podzimní odpoledne ve společnosti bratrů a sester z okolních sborů. Celým odpolednem vás
bude provázet osvědčený moderátor František Haněl. Pozvánky budou všem doručeny a
svoz zajištěn.
Vladimír Peňáz, místostarosta SH ČMS okrsek Sněžné

Aktuality
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2017

Starosta obce Kuklík, podle §15 zákona č. 247/1995 Sb. „ o volbách do Parlamentu České
republiky“ a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby se konají ve dvou dnech, jimiž jsou pátek 20. října a sobota 21. října. 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.
4. Volič v územním obvodu obce Kuklík, může požádat obecní úřad ( tel : 602 260 927 ),
nebo v době voleb okrskovou volební komisi ( tel : 603 740 967 ) ze závažných důvodů, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost – do přenosné volební schránky – pouze v katastrálním
území obce.
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 zapisovatelem jmenoval starosta obce pana Ladislava RAKA.
Ladislav Regent -

starosta obce
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Postup prací na přístavbě budovy OÚ
V současné době se dokončují prostory nové garáže a šatny pro zásahovou jednotku. Zbývá zde
vymalovat a osadit elektrovybavení – práce zkomplikovalo chladné a vlhké počasí, protože nic
nevysychá. Cílem je na přelomu října a listopadu přestěhovat na místo hasičskou cisternu a
materiál zásahové jednotky. Zároveň je těsně před dokončením fasáda se zateplením a terénní
práce – budou dokončeny v příštím týdnu. Hotová je také střecha včetně okapů a hromosvodů.
Do konce října bude také zbudován nový vjezd do obou garáží – není předmětem dodávky
stavby. Realizovat jej bude firma Colas a.s., společně s úpravou polní cesty v Chobotě a
odvodňovacími žlaby v Bořině. Z důvodu voleb jsme museli po domluvě s dodavatelem
posunout bourací práce v přízemí, protože na volby potřebujeme klubovnu hasičů a WC. Hned
po volbách se začne toto společně s kotelnou přestavovat, aby se následně zřídil nový rozvod
topení a nový kotel. Aby se zde dalo v zimě pracovat, musí se budova alespoň částečně vytápět.
Proto ještě do zimy musíme koupit uhlí. Přízemí musí být hotovo do poloviny ledna, kdy
v zemi proběhnou prezidentské volby.
Do dnešního dne máme prostavěno něco přes 2 miliony a v listopadu bude dodavatel
vystavovat první z celkem dvou faktur pro čerpání úvěru. Zbytek poté doplatíme z vlastních
zdrojů. Obec má za velmi výhodných podmínek sjednaný úvěr u K.B. na 5,5 milionu na 15 let,
z celkové částky cca 6,5 milionu.
- V pátek 13.10. byl z obce odvezen objemný a nebezpečný odpad. Další vývoz bude až dubnu
příštího roku. Stále však můžete vozit své vyřazené elektrospotřebiče. Elektroodpad bude
odvezen na konci října.
- 5. 10. 2017 jsme se zúčastnili v Brně v planetáriu slavnostního vyhlášení výsledků ankety
„Strom roku 2017“. Kuklícká Dvorská lípa byla mezi 12 finalisty a umístila se na 5. místě. O
pořadí rozhodlo hlasování, kdy každý hlas byl zpoplatněn třemi korunami. Podařilo se nám
sesbírat 3 505 podpisů a zaplatili jsme 9 720 Kč. Většinu peněz poskytla Obec Kuklík – 5 000
Kč, cca 1 300 zaplatili hasiči a zbytek byl ze soukromých zdrojů. Část těchto peněz se vrátí
zpět za podmínek, které ještě neznáme.
- i v letošním roce, jako každý rok připravujeme v listopadu veřejnou schůzi občanů a
chalupářů obce. Protože nemáme v tuto chvíli vlastní prostory, bude se konat buď v jídelně
penzionu Kukla, nebo v penzionu Na mlýně. Místo a termín včas upřesníme. Každopádně
občerstvení zdarma bude zajištěno, jako vždy. Vše co se nevejde do zpravodaje, bychom rádi
s občany probrali na tomto jednání.
- 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.
- začínáme připravovat stěžejní kulturní akci příštího roku – odložené „Setkání rodáků,
chalupářů a přátel obce Kuklík“ – tentokrát po šesti letech. Tato akce by se měla uskutečnit
poslední víkend v červnu 2018 a rádi bychom zde slavnostně otevřeli nové prostory naší
budovy – pokud se to nepodaří dříve.
- stále je v provozu naše místní knihovna – byť v provizorních podmínkách, takže si i nadále
můžete knihy chodit půjčovat. Nejčastější čtenářkou z obce je Anetka Pavlišová –
gratulujeme.
- protože se blíží zima, prosíme občany, aby do prvního sněhu odstranili překážky na místních
komunikacích, bránící zimní údržbě.
- pokud budou alespoň trochu podmínky, rádi bychom uspořádali před budovou OÚ i letos
slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu
- obec Kuklík nabízí za zlomek pořizovací ceny tento zbytný materiál : nejrůznější vnitřní dveře, malé
plastové dvoukřídlé okno, kopírka A4 Canon, multifunkční laserová tiskárna HP (FAX, kopírka,
skener), kotel VIADRUS 22, podvozek z přívěsného vozíku na požární stříkačku s okovým závěsem.
(za traktor) Vše plně funkční.
Ladislav Regent

Setkávání není nikdy dost
Letošní Pohádková cesta na konci
prázdnin měla jinou trasu než obvykle. A
jak se zdá, rodiče i děti to ocenili, změna je
prostě život. Ulehčilo se i penzionu Kukla,
který nemusel kromě svých hostů zvládat i
mimořádný nápor dalších návštěvníků.
Přes větrné a chladné počasí se sešlo 180
dětí spolu s rodiči a dalšími příbuznými. A
kromě místních to opět byli i návštěvníci
přespolní. Někteří se na Kuklík se svými
dětmi vracejí opakovaně, někteří zde byli
poprvé. Tak například ředitel jedné
nejmenované žďárské základní školy se
vyjádřil, že vůbec nechápe, jak se v
„takové pr...i“ dá uspořádat tak báječná
akce. Nezanedbatelně ho nadchla práce
SDH Kuklík, které se staralo o občerstvení.
Hasiči obstarali i technické zabezpečení a
vítanou atrakci – skákací hrad. Ale děti se
bavili i jako účinkující. Princezna Elsa v
podání Barči Skalníkové okouzlila muže
všeho věku, také princezně Anně,
chalupářce z Blatin, jejíž jméno bohužel
neznáme, to velice slušelo, vloni šla
Pohádkovou cestu jako návštěvnice a líbila
se jí tak, že se domluvila s organizátorkami
na aktivní účasti. Naši mladí chalupáři se

také nenechali zahanbit. Jirka Marek se
ukázal jako sob Sven, jeho bratr Péťa
Marek vystoupil jako jeho majitel Kryštof.
Roli Šebestové po Lucii Junové, která už
chodí za pohádkovými postavami jako
doprovod - maminka, zkušeně převzala
Lucie Kocandová. Nejdelší cestu k nám
urazila holčička z Ameriky, která má
rodinu ve Žďáru nad Sázavou. A
nejkurióznějším účastníkem bylo asi rok a
půl staré dítě v kočárku, jehož tatínek je
velkým fanouškem Pohádkové cesty, za
potomka, který ho spokojeně sledoval,
splnil všechny úkoly a přislíbil účast i
napřesrok. Hlavní organizátorky, paní
Skalníková s dcerou Aničkou a přítelkyní
Blondýnou, u které ani náš starosta neví,
jak se skutečně jmenuje, tímto děkují
všem, kteří se na vydařené akci podíleli, od
pohádkových postav, přes pořadatele, i
těm, kteří zatloukli poslední kolík. Nechtějí
nikoho konkrétně jmenovat, protože
všichni přispěli svým dílem práce a
pomohli k tomu nejdůležitějšímu – tmelení
lidí na Kuklíku, bez rozdílu věku i
domovské příslušnosti. Děkují jim za
pohodové odpoledne a příjemně strávený
čas. Největší dík však přece jen patří
návštěvníkům, na které se budou těšit i
příští rok.
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Dalším setkáním místních s hosty z daleka i z blízka byla Hubertova jízda.
Letos, přestože počasí slibovalo nepohodu,
dorazilo 35 jezdců na koních a asi čtyři stovky
diváků. Jezdci v kostýmech i bez, čeští i
slovenští, všech věkových kategorií a škol.
Kuriozitou byla dáma v jezdeckém úboru z 19.
století na dámském sedle a středověký šlechtic
patrně polského původu. Manželé Radovi,
Rakovi, obec i SDH Kuklík odvedli perfektní
organizátorskou práci, takže i přes občasnou
přepršku se všichni bavili. Nemalou zásluhu na
tom mají Ivanovi kanci, country kapela, která
má na Kuklíku řadu fanoušků. Zvláštní
pochvala patří Františku Hanělovi nejen za
tradičně vynikající moderátorskou činnost, ale
i za trpělivost, s jakou snášel destruktivní
zásahy do ozvučení, kdy v zájmu snížení
hlučnosti mu byl opakovaně kraden flash disc
s doprovodnou hudbou. Též Ondřej Haněl
zaslouží náš dík za vydavatelskou činnost a
distribuci Chobotského
šimla, občasníku
vycházejícího vždy při Hubertově jízdě. Tento
list je mezi účastníky a návštěvníky Hubertovy
jízdy natolik oblíben, že byl v mžiku rozebrán. Pokud si ho chcete přečíst, můžete, ale pouze
v elektronické podobě. Rodina Hanělova přispěla ke krácení času mezi jednotlivými koňskými
disciplínami také řadou her a soutěží. Na stránkách obce je k vidění řada vynikajících fotografií, za
které děkujeme Tomáši Markovi. Kromě tradičního pohoštění – koláčů od paní Kakačové a slivovice
od paní Radové, kančího guláše, čočkové
polévky, masa a uzenin, vína od manželů
Kalinových z Kopce, piva z Poličky, teplých
a studených nápojů a občerstvení pro děti
potěšilo přítomné dostatek cen i slosování
tomboly. I počasí nám nakonec přálo,
sobota byla nejpěknějším dnem z celého
víkendu. Pořadatelé děkují všem za účast
a podporu akce, která už posedmé
zpříjemnila všem počínající podzim. Je
třeba říci, že Kuklík žije díky svým
občanům i chalupářům, že si umíme
zpříjemnit život a udělat hezké i ty dny,
které by jinak člověk strávil raději za pecí.
Tak ať nám to vydrží.
Kateřina Tycová
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Více už se nám do formátu zpravodaje opravdu nevejde, takže ostatní zase příště.
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