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Vážení občané,
Uzavřeli jsme minulý hospodářský rok a schválili rozpočet na rok letošní. Kompletní
uzávěrka roku bude až po hloubkovém auditu, provedeném pracovníky krajského úřadu
koncem měsíce dubna.
Zároveň probíhá již třetí měsíc kontrola hospodaření obce za uplynulé tři roky prováděná
finančním úřadem Žďár nad Sázavou.
Všechny tyto “administrativní věci“ pro nás představují velkou pracovní a časovou zátěž.
Ale musíme se s tím nějak vypořádat.
V letošním roce bychom chtěli opravit mostovku na mostě u Junových – v této době se
dokončuje projekt. Rádi bychom toto dílo realizovali v dubnu až červnu, tak aby do
hasičských oslav bylo vše hotovo. Most již nebude celý dřevěný, ale železobetonový
s dřevěným zábradlím.
Pokračovat také chceme v opravách místních komunikací – letos opravíme cestu na
Kopci (od křižovatky nad bytovkou až po dům Slámových - Laštovicových). Budeme dále
pokračovat v zaměřování a postupném majetkovém vypořádávání jednotlivých úseků
cest – letos od mostu u mlýna po výjezd na krajskou silnici u křížku. Někteří občané si
neuvědomují, že jim nechce obec nic brát, ale že to děláme kvůli nim – pro většinu
občanů by to bylo jak časově, tak finančně nerealizovatelné. Současný stav jsme zdědili
po předcích a je na roky než se podaří to dořešit.
Další úkol spojený s cestami, kterým se bohužel musíme zabývat, je obnovení některých
starých obecních polních cest. Posledních 50 let to nikdo neřešil – cesty zarostly a jezdilo
se vedle – kde se dalo. Tento stav nadále není možný, protože zemědělské podniky,
které na sousední pozemky čerpají dotace, nemohou tolerovat zmenšení plochy parcel a
vystavovat se tak nebezpečí krácení dotací. Letos musíme obnovit polní cestu ze Dvora
na Starou Chalupu a cestu z Bořiny k Odranci. Práce se již začaly provádět. V obou
místech v minulosti vzniky skládky suti atp. Od této chvíle ale platí
přísný zákaz vyvážení čehokoliv na uvedená místa !!!
Ale abychom neřešili jenom komunální oblast, snažíme se také, aby obec žila co
nejpestřejším životem. Proto pořádáme akce jak pro děti, tak pro dospělé, aby si každý
mohl vybrat alespoň něco co je mu blízké.
Pokoušíme se na všechno co lze, také získávat prostředky z nejrůznějších dotačních
titulů.(požádali jsme o dotaci z programu obnovy venkova na opravu místních
komunikací, dále o dotaci na oslavy 80 let výročí založení SDH Kuklík a o prostředky
Kraje Vysočina na práci s dětmi – na naši nejnákladnější akci v této oblasti – Pohádkovou
cestu. Doufáme, že alespoň něco z toho nám vyjde. V současné době také připravujeme
podklady pro žádost o dotaci na r. 2017 na rekonstrukci požární zbrojnice.
Bližší informace vám sdělím zase příště – až budeme chytřejší.
Ladislav Regent
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Z jednání obecního zastupitelstva
.

Od posledního čísla zpravodaje proběhly dvě
jednání obecního zastupitelstva.
Jednání konané 5.2.2016
Starosta obce informoval o tom, že
objednané zaměření cest na Balkán a ke Kukle
je hotové, geodetické práce stály cca 55 000
Kč, nyní dojde k jednání s majiteli pozemků
- Obec si objednala rozbor pitné vody tekoucí
v budově obecního úřadu. Rozbor stál cca 10
000 Kč
- Schválený prodej nově zaměřených pozemků
v Bořině Jiřímu Kocandovi a Josefu
Kocandovi ml. proběhl
- Starosta obce informoval zastupitele o tom,
že inventurní komise provedla inventuru
obecního majetku k 31.12.2015. Předložil
zastupitelům k prostudování Inventarizační
zprávu. Zastupitelé tuto zprávu inventarizační
komise jednohlasně schválili.
- Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o
hospodaření za rok 2015 a Zprávu o produkci
a nakládání s odpady v obci za rok 2015
- Starosta obce seznámil zastupitele s tím, že
projektanti kanceláře Pelikán pracují na
projektu opravy mostu u Junových. Cena
opravy by se měla pohybovat mezi 250 – 300
000 Kč
- Obec podala žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova kraje Vysočina na opravu
cesty nad bytovkou směrem ke Kopci. Dotace
by měla činit cca 110 000 Kč
- Zastupitele byli seznámeni s tím, že obec
plánuje
opět
zaměstnat
pracovníka
evidovaného na úřadu práce na veřejně
prospěšné práce. Úřad práce opět poskytuje na
toto místo dotaci.
- Zastupitelé jednohlasně schválili opravu
kanálu a a odvodnění obecní cesty pode
Dvorem
- Zastupitelé jednohlasně schválili konání
akce Setkání seniorů
- Zastupitelé se zabývali možností rozšíření
budovy obecního úřadu. Sál je pro některé
akce již nedostačující, chybí i skladovací
prostory pro hasiče.

Co se v obci událo:

Projekt byl již v minulých letech vytvořen,
náklady na toto rozšíření však přesahovali 10
milionů, což je nerealistické, projekt vytvořila
kancelář Pelikán ze Žďáru. Zastupitelé se
shodli na tom, že by mohla být vytvořena nová
studie, případně více variant, která by měla
nižší náklady. Proto zastupitelé schválili zadání
vytvoření nové studie kanceláři Pelikán.
Jednání konané 4.3.2016
- Obec vlastní nový velkoobjemový kontejner,
občané si jej mohou zapůjčit, zastupitelé
schválili cenu za zapůjčení – 100 Kč/den, 100
Kč přistavení kontejneru, 100 Kč jeho odvoz.
- Opravy komunikací – cesta od křižovatky nad
bytovkou ke Kopci bude stát 289 000 Kč
(dotace z Programu obnovy venkova bude 110
000 Kč), cesta na kopci bude stát 345 000 Kč.
- Proběhlo jednání s majiteli nově zaměřených
pozemků pod komunikacemi na Balkáně a ke
Kukle, majitelé byli geodety pozváni k
vysvětlení situace na obecní úřad, většina
majitelů souhlasila s prodejem či darováním.
- Starosta informoval o tom, že proběhla
schůzka s projektanty ze společnosti Pelikán,
do konce dubna budou vytvořeny nové návrhy
na přestavbu a rozšíření budovy obecního
úřadu.
- Byly zakoupeny nové zásahové svítilny na
přilby s LED technologií za celkem 23 000 Kč
- Proběhly revize komínů, celkem bylo
zkontrolováno 39 komínů
- Zastupitelé se domluvili na organizačním
zajištění Velikonoční merendy, která se
uskuteční 26.3.2016
- Zastupitelé schválili zájezd na Floru
Olomouc, který se uskuteční v sobotu
23.4.2016
- Zastupitelé projednali opravu a zprůjezdnění
obecní cesty nad Bořinou. Družstvo ZD Vrchy
Věcov louky nad Bořinou, po kterých se
jezdilo, zoralo a nyní zde chybí cesta. Obecní
cesta je však neprůjezdná a zarostlá. Kamil
Mrkos byl pověřen vyřezáním dřevin, následně
budou pokračovat další práce na opětovném
zprůjezdnění.
Ladislav Rak
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Koncem ledna jsme uspořádali dětský karneval. „Hasičárna praskala ve švech“. Byla tu
spousta dětí, ale i rodičů. Věříme, že všichni odcházeli spokojeni a přišli si na své.
Děkujeme všem pořadatelům v čele s paní Evou Skalníkovou za opravdu dobře připravenou
akci.

Abychom nezůstali nic dlužni našim seniorům, uspořádali jsme pro ně 13.3. tradiční posezení.
Zdálo se , že všech 46 seniorů, kteří zde byli, si nedělní odpoledne užilo. K náladě přispěl i
harmonikář a Franta Haněl, který je celým programem provedl. Jemu, všem organizátorům a
Kuklíckým dětem, které zde vystupovaly, děkujeme.

Kompozitní obaly – 244 Kg
Obaly obsahující nebezp. látky- 210 Kg
Absorbční činidla, filtry – 20 Kg
Pneumatiky – 110 Kg
Olejové filtry – 22 Kg
Asfaltové směsi obsahující dehet – 430Kg
Papír a kartony – 6 487 Kg
Sklo – 6 708 Kg
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Protože mnozí děti nepoznávají a my jsme je nepředstavili, za což se omlouváme, musíme to napravit:
V první řadě zleva jsou: ,Jan Pavliš, David a Milan Novákovi, Miloslav Peňás, Michaela Kakačová,
Tereza Horychová, Monika Mrkosová, Karolína Burianová, Šárka Mrkosová
Ve druhé řadě zleva jsou: Aneta Pavlišová, Lucie a Eliška Kocandovi, Tomáš Burian, Lukáš Mrkos,
Adam Kalina, Marie Raková, Karolína Horychová, Zuzana Mrkosová.
Všem dětem děkujeme za pěkné vystoupení.
A ještě pozvánka:
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Co je nového u hasičů:
Hasiči aktivují činnost

Informace ze zásahové jednotky.

Hasiči na Kuklíku již od začátku roku aktivují
činnost, i když se to navenek nezdá. Zejména
aktivní byl výbor, který dostal na výroční valné
hromadě několik zásadních úkolů, zejména
přípravu 80.výročí založení sboru. Výbor se
několikrát sešel a zpracoval návrh oslav, který
přednesl členské základně na valné hromadě
dne 5.3.2016. Byl schválen termín 18.6.2016
s tím, že týden před tímto termínem proběhne
slavnostní valná hromada. Vlastní oslavy budou
probíhat u hasičárny a budou mít klasický
průběh včetně vítání sborů, slavnostního
nástupu a doprovodu dechové hudby. Večer
pak bude taneční zábava. Je zřejmé, že tato
akce bude vyžadovat široké zapojení členské
základny a bude nesmírně náročná na
organizaci. Věřím, že vše ke spokojenosti
zvládneme.

Naše
jednotka
od
vydání
posledního
zpravodaje zasahovala u vyproštění vozidla
pod dřevovýrobou, viz naše stránky. Obec
v rámci rozpočtu jednotky, navýšené
jako
vyrovnání za dovážení užitkové vody na
Středisko řízení letového provozu na Buchtově
Kopci ,zakoupila pro hasiče 15 nových svítilen
na přilby s technologií LED. Ačkoliv se to
nezdá, doba od pořízení původních je 8 roků a
jak jejich technický stav, tak svítivost dosáhnula
svého zenitu, což jsme si ověřili na požárech
rodinných domů na Křižánkách a v Krásném.
Co jsme také zjistili při těchto zásazích, byla
skutečnost, že při zásazích s velkým počtem
jednotek a hasičů, nejsme rozpoznatelní jak
pro naše, tak pro ostatní velitele. Proto
v souladu s novou normou jsme opatřili přilby
jmény a dislokací jednotky. V pondělí 7.3. jsme
uklízeli sněhovky podél komunikací. Důvodem
byla žádost ZD Věcov– potřebovali orat
dotčené pozemky. Zúčastnillo se 10 členů SDH,
včetně těch starších a za to jim patří dík. Co
se týká údržby, pracujeme na přípravě vozidla
na STK a v garáži jsme nainstalovali nové
odsávání výfuku z CAS. Protože je od HZS
vyžadována evidence veškerých věcných
prostředků požární ochrany, jejich použití,
zavedení, vyřazení apod., k tomu evidence
školení, velitel jednotky zpracoval všechny
podklady a evidenční a kontrolní listy.

Přípravou k oslavám bych označil nákup nových
uniforem pro část členů sboru, do kterého jsme
investovali nemalé peníze.
Co nás čeká v nejbližším období ?
Nejdříve brigádní činnost – úklid sněhovek,
účast na akci Čistá Vysočina, následně zahájení
činnosti kroužku mladých hasičů, organizace při
pálení čarodějnic .
Přesto, že jsme trochu zúžili plán práce, opět
nás čeká spousta akcí, kterými chceme obohatit
nejen činnost hasičů, ale i podpořit dění v obci.
Jiří Libra-starosta SDH

Aktuality:

Bohdan Kalina, velitel ZJ obce Kuklík a SDH

- vzhledem k velkému zájmu stanovilo obecní zastupitelstvo pravidla pro půjčování obecního
inventáře : párty stan 8x4m – 400 Kč za půjčení, ozvučovací aparatura – 200 Kč, štěpkovač za
traktor - 250 Kč za den provozu, pouze v katastru obce Kuklík, kontejner 100 Kč za den,
přistavení 100 Kč, naložení 100 Kč, stoly, židle a sklo – pro občany obce zdarma.
-V pátek 15.4 od 16:00 do 17:00 hod. bude u požární zbrojnice přistaveno vozidlo pro odvoz
nebezpečného a objemného odpadu. V té době se také bude vyvážet elektroodpad , takže po
Velikononcích můžete tento odpad shromažďovat přímo u budovy.
- V sobotu 23.4. se koná zájezd na Floru Olomouc – odjezd 7:00 ze zastávky v Dědině.
Přihlášky u paní Hany Kalinové
- prosíme občany o jakýkoliv příspěvek do tomboly na Velikonoční „Merendu“
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Velikonoční radosti
Zákonodárci nám letos nadělili k velikonocům jeden den svátků navíc. Co si s ním počít?
Jste-li praktikující křesťan, nemusíte hloubat. Velký pátek to byl v křesťanské liturgii vždy
den hlubokého smutku a dodržoval se přísný půst na památku ukřižovaného Ježíše Krista.
Také výzdoba kostelů byla tento den chudá a písně se zpívaly bez doprovodu varhan. Někde i
na Velký pátek nahrazovaly řehtačky hlas zvonů a oznamovaly poledne a ranní i večerní
klekání. Chodilo se s velkým hlukem po vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše. Nemělo se
pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo. Přesto symbolem Velkého pátku
byla voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se chlév a omývala zvířata. Nemělo se
ani nic půjčit, prodávat, či darovat. Na druhou stranu se tento den děly zázraky - zem se
otevírala, aby ukázala své poklady.
Jste-li člověk, který dostal nečekané volno, máte
možnost ho strávit prací, které je kolem domu na jaře
vždy dost, nebo se věnovat rodině, zejména dětem.
V Betlémě v Hlinsku probíhá na Velký pátek
výstava velikonočních zvyků, lze zde nakoupit
tematické dárky. Naučíte se zdobit kraslice tradičními
způsoby, plést pomlázky a můžete se zúčastnit
Selského trhu. Tradiční velikonoce si lze připomenout
i na Havlíčkobrodsku v Pohledi na Michalově statku.
V této národní kulturní památce lze nahlédnout
do života obyvatel selského statku o velikonočních svátcích v časech před zrušením
poddanství v Čechách. Vyzdobená světnice s prostřenou tabulí ukáže, co se o velikonocích
jedlo a pilo. Pokud to dovolí podmínky na dvoře (počasí) budou k vidění i ukázky některých
jarních prací a příprava polního nářadí. Uvidíte také krávu a jalovičku původního českého
plemene česká červinka. To vše ovšem až o víkendu. Program chystá Spolek pro obnovu
Českého království, na Velký pátek si ale můžete domluvit program s místním průvodcem
Jindřichem Holubem, od kterého získáte další informace, například o Staročeské hospodě
v blízkém okolí, kde se prý výborně jí.
Pokud plánujete s rodinou netradiční výlet na celý den, vyzkoušejte VIDA! V Brně. Jedná
se o zábavní vědecké centrum blízko Výstaviště, kde je trvale nachystán program pro děti i
dospělé. Můžete si vyzkoušet spoustu pokusů, stát se hvězdou zpravodajství, zažít
zemětřesení, dozvíte se, proč věci fungují zrovna tímto způsobem.
Ať už se rozhodnete strávit velikonoce jakkoli, doma, na výletě, sami, či ve velkém kruhu
blízkých, prací nebo rozjímáním, přeji vám, aby byly pěkné a utěšené. Ať si porovnáte
myšlenky i vztahy a ať je vám dobře.
Kateřina Tycová
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