2. číslo, I. ročník, duben 2011

Vážení spoluobčané.

malé, ale i velké obce dopouští.

V obci proběhla kontrola hospodaření za r. 2010
a tím jsme uzavřeli další rok. Pro některé špatný,
pro některé příznivý. Pro obec a její orgány to byl
rok mimořádně obtížný, už jenom kvůli dvojím
volbám, které v loňském roce proběhly. Nároky
kladené na obce a jejich úřady jsou čím dál tím
větší a množství práce spojené se zabezpečením
jejich chodu se prudce zvyšuje. Pro nás neuvolněné
funkcionáře začíná být velmi těžké veškerou
agendu zvládat, a to se můžeme počítat mezi ty
zkušené. Dříve či později se nad touto situací bude
muset v tomto státě někdo zamyslet.

Může nás jenom těšit, že doposud je naše obec
schopna se s těmito obtížnými podmínkami
vyrovnat a zatím se ctí tímto těžkým obdobím
prochází – jak také dokládá výše zmíněná
bezchybná hloubková kontrola.

Malé obce, mezi které Kuklík bezesporu patří,
začínají být dušeny ne snad ani tak nedostatkem
peněz, ale nároky kladenými na administrativní
úkony a jejich složitostí. Nemůžeme si dovolit na
každou problematiku najmout a zaplatit odborníka
a přitom není v silách jednoho nebo dvou lidí se
orientovat ve všech stávajících předpisech ze všech
oblastí. Z toho zákonitě vyplývají chyby, kterých se

Ing. Ladislav Regent, starosta obce

Z tohoto pohledu nebude tento rok určitě
jednodušší než ten předchozí, a proto bych Vás
chtěl touto cestou požádat o pochopení a podporu.
Protože věřte, že všechno co děláme, děláme proto,
abychom pokud možno usnadnili a zpříjemnili
život nám všem, kteří v Kuklíku žijeme, pracujeme,
případně zde trávíme svůj volný čas.

Gratulujeme
Manželům Horychovým se před nedávnem
narodila dcera Terezka. Celé rodině
blahopřejeme.

Obec Kuklík má své vlastní internetové stránky! Tam najdete i elektronickou verzi zpravodaje.

www.obeckuklik.cz
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z jednání
zastupitelstva
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Dne 11.3.2011 proběhlo zasedání
zastupitelstva obce Kuklík. Omluven byl
Kamil Mrkos. Jednání probíhalo v pěti
hlavních bodech.

Byl odsouhlasen nákup
1. Revize hospodaření obce za rok
hasičskou zbrojnici.
2010

dvou laviček před

Proběhla diskuse o umístění dřevěných
Z KÚ Jihlava byla provedena pravidelná revize
odpočívadel
ve vytypovaných lokalitách obce,
hospodaření obce v roce 2010 a neshledala žádné
které
by
měly
vznikat pod šikovnýma rukama pana
chyby a nedostatky
J. Kocandy. Na instalaci a realizaci informačních
2. Radar
tabulí se bude podílet pan M. Peňáz.
Zástupce firmy DOSIP- SERVIS pan Pospíšil,
Na doporučení starosty obce byla ukončena
představil zastupitelům obce radar na měření účast obce ve spolku Svaz měst a obcí .
rychlosti, který
by se měl v nejbližší době
Byl zaplacen a převeden na obec zalesněný
nainstalovat v lokalitě proti pile ve směru od
pozemek od pana Ptáčka.
Nového Města. Na instalaci byla vyčleněna částka
75 tis. Kč.

Nadcházející akce:

3. Kronika
Zastupitelům byla představena kronika, kterou
zpracovává paní F. Librová.

4. Neinvestiční akce
Opravy komunikací bude provádět firma Colas.
Rozpočet na jednotlivé části:
Kuklík-Kopec – Vříšť-Šimonovi 289 056,00 Kč
Rakovi

– mostek

118 320,00 Kč

Sedláčkovi

– Skalníkovi

132 948,00 Kč

4.4. – 6.4.2011 bude přistaven kontejner na
elektroodpad.
15.4.2011 od 16 do 17 hod. bude přistaveno
auto na nebezpečný odpad.
15.4.2011 se uskuteční akce UKLIĎME SI
SVĚT ve spolupráci s hasiči, kdy se bude
provádět úklid obce a přilehlých cest včetně
veřejné komunikace. Tato akce probíhala již
v loňském roce, tak tímto zveme občany včetně
dětí. Na závěr připraví hasiči malé občerstvení.

V první fázi zastupitelstvo schválilo realizaci
prvních dvou komunikací, u třetí lokality budou
provedeny příkopy (odvodnění).

23.4.2011 se uskuteční velikonoční merenda.
Pozvánka najdete na str. 6.

Prioritou letos je odhlučnění mostu u Jůnových,
na kterém by se měl podílet pan J. Kocanda.

Zájezd na Floru Olomouc

5. Různé, diskuse
Ustanovení povodňové komise: předseda:
L.Regent, místopředseda: L.Rak, členové: J.
Kocanda, B. Kalina, P. Horych
Byla odsouhlasena finanční podpora ve výši
3 600 Kč na nákup přístroje na nepřímou masáž
srdce pro Rychlou záchrannou službu Jihlava.
Celková hodnota přístroje činí 450 tis. Kč.
Žádost o odprodej obecního pozemku p. M.
Kocandovi pod vlastní garáží z důvodů kolaudace.
Rozloha pozemku 4 m2, celková suma 120 Kč.
Obec doplácí na víkendové spoje měsíčně cca
1 700 Kč.

V sobotu 30.4.2011 pořádá OZ zájezd
na Floru Olomouc. Odjezd je v 7 hod.
od zastávky autobusu v Dědině. Zájem je už teď
velký, v době psaní tohoto článku je
neobsazených několik posledních míst. Pro
připomenutí : příspěvek trvale žijícího občana
Kuklíku je 50,-Kč, příspěvek ostatních
účastníků 150,-Kč.

Jubilea
Únor – p. J. Springerová
Duben - p. A. Laštovicová, p. M. Peňázová, p.
F. Librová
Všem jubilantům gratulujeme a členové
komise vám předají malou pozornost od obce.

strana 3

ZPRAVODAJ PŘEDSTAVUJE
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Zpravodaj představuje
V rozhovorech chci představit lidi z řad místních
občanů i chatařů a chalupářů. A začal jsem u člověka, který vlastně naplňuje
obě kriteria – Pavel Juda,
který se stal kuklickým
chalupářem a pak i stálým
občanem Kuklíka. S manželkou Marií a dcerou
Natálií bydleli a pracovali
v Brně a jednoho dne se
objevili na Kuklíku.
Ptám se tedy, jak to vše
začalo?
Na začátku roku 1989 jsme se
začali zajímat o koupi nějaké
chalupy na Vysočině. Manželka
pochází z Nového Města, a tak
jsme pátrali po okolí. Jednou
jsme se byli podívat na
Studnicích, kde byla volná
chalupa. Jeli jsme za jejím
majitelem do Města, ale ten, že ji
neprodá. Ale poradil nám, že prý
na Kuklíku se jedna prodává. Tak
jsme hned vyrazili do Dvora a
sami si zvenku prohlíželi
prázdnou chalupu. Soused se na
nás díval s nedůvěrou, cože je to
za Brňáky slídící kolem oken, ale
pak nás informoval, že majitelka
Dražka Brožová nyní žije
v Moravanech. Chalupa i místo
se nám líbily, a proto jsme ji
chtěli koupit. Kontaktoval jsem
majitelku a pak jsme se ve Dvoře
sešli. Zájemců však přibylo,
nakonec nás
v kuchyni u
Brožových sedělo pět. Asi jsme
se líbili, a tak jsme se dohodli a
chalupu koupili my.

Judova chaloupka
festovní a sousedi si nás dobírali,
že tu děláme nějaký protiletecký
kryt. Ale vše v dobrém. Začali
jsme chodit na rožnění selat, pak
i na zábavy, merendy, pálení
čarodějnic, získali jsme tak nové
známé. Dost se toho tady dělo,
říkali jsme, že kultury máme více
jak v Brně. Teď už chodíme na
akce méně, roky přibývají a
člověk je pohodlnější.
A jak se z chalupářů stali
domácí?

A jak si nyní užíváš
důchodu? Barák máte nyní
krásně opravený a i kolem je to
pěkné.
Práce na baráku a kolem je
pořád dost. Snažíme se trochu
zahradničit, ale zde u lesa máme
zdatné oponenty. Srnci a zajíci
občas něco sežerou, někdy jim
pomůžou mšice či jiná havěť, a
tak máme zábavu pořád dokola.
Přírodu si i užíváme. Se psem
Dastym chodíme na procházky,
v zimě poznáváme okolí na
běžkách, v létě na kole. Pravdou
je, že není špatné takové putování
přírodou zakončit třeba U
Janečků na Kadově nebo si dát
pivko na Medlově.

Zprvu
jsme
oba
byli
zaměstnaní v Brně, po roce 1990
jsme začali trochu podnikat. Měli
jsme malou cukrárnu a vedle
trafiku. Na Kuklík jsme jezdili na
víkendy. Po několika letech jsem
se dožil důchodového věku.
Podnikání jsme utlumili, žena
Díky za rozhovor a příště
získala v roce 1999 práci zde na třeba zase u toho opečeného
Pamatuji, že se jednoho dne radaru. Já ještě do roku 2001 selete.
objevili noví majitelé. Pustili se pobýval přes týden v Brně.
do oprav a brzy se seznámili se Podnikání jsme opustili a já jsem
se konečně mohl natrvalo
sousedy.
Rozhovor vedl František Haněl
přemístit na Kuklík.
Dobře si vzpomínám, že jsme
začali budovat jímku, velkou a
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DĚTSKÝ KARNEVAL
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Dětský karneval na Kuklíku
V sobotu 19.3.2011 se
uskutečnil tradiční dětský
karneval pod taktovkou paní
Skalníkové a jejích přátel.
Všem organizátorům patří
dík,
protože
všechny
soutěže,
kterých
se
zúčastnilo cca 30 masek,
byly precizně připraveny a
bavili nejen děti, ale i rodiče
a prarodiče, kteří se i
aktivně řady soutěží sami zúčastnili. Doufáme, že
se podaří uskutečnit alespoň jedna akce pro děti
ještě v letošním roce.

Rychlá anketa

Druhé kolo ankety je tady! Otázky zůstaly stejné, jen
respondenti se změnili.
vypracoval František Haněl

Roman

Jiří

Zbyněk

Jan

Jun, 34 let

Kocanda, 32 let

Peňáz, 39 let

Pavelka, 18 let

Pivo nebo víno?

pivo

pivo

pivo

pivo

Vánoce nebo Velikonoce?

Vánoce

Vánoce

Vánoce

Velikonoce

Vepřové nebo hovězí maso?

vepřové

vepřové

vepřové

hovězí

Pes nebo kočka?

pes

pes

pes

pes

Káva nebo čaj?

káva

káva

čaj

káva

Běžky nebo sjezdovky?

běžky

běžky

běžky

sjezdovky

Česnek nebo cibule?

česnek

cibule

cibule

česnek

Sparta nebo Slavia?

Sparta

Sparta

Slavie

Slavie

Svíčková nebo řízky?

řízky

řízky

řízky

svíčková

Utírání nebo umývání nádobí?

umývání

umývání

umývání

umývání
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SDH Kuklík informuje

praporu SDH Kuklík. Na
konečné podobě se během asi
jednoho roku podílelo několik
hasičů, ale já bych chtěl touto
cestou poděkovat nečlence hasičů
Janě Junové, která zpracovala
grafický návrh Sv. Floriána,
patrona hasičů , který je
dominantou jedné strany praporu.
V sobotu 26.3.2011 jsme na
mimořádné výborové schůzi
převzali prapor od zhotovitele
Marka Rydvala a společně jsme
konstatovali,
že
dílo
se
mimořádně vydařilo. Takže ještě
jednou Markovi Rydvalovi děkuji
jménem celého výboru. Prapor
bude až do oslavy 75. výročí
uložen u starosty sboru.

Vážení spoluobčané,

dát párek a pro dospělé se určitě
s příchodem jara se nerozvíjí najde láhev piva na spláchnutí
jen příroda, ale i náš hasičský prachu.
sbor zahajuje svoji jarní brigádní
Během dubna budou z polí
a kulturní činnost, protože odstraněny sněhovky. 28.4.2011
hasičovina není jen o zásazích a proběhne brigáda na stavění
technických pomocech , ale i o čarodějnice. Pálení čarodějnic
práci jinak prospěšné.
mají hasiči letos opět pod svou
V dubnu chystáme několik záštitou, takže si zbývá jen přát,
akcí. V pátek 15.4.2011 se aby v sobotu 30.4.2011 bylo
účastníme akce Ukliďme si svět hezké počasí a akce se vydařila.
aneb Čistá Vysočina. Společně se
všemi občany obce, kteří budou
mít zájem, vysbíráme odpadky
všeho druhu podél státní silnice i
podél obecních komunikací. Na
závěr bude připraveno menší
občerstvení, kdy děti si mohou

V sobotu 19.3.2011 jsme na
valné hromadě probírali další
akce, které máme v plánu práce.
Nejdůležitější je příprava oslavy
75.výročí založení sboru a s tím
spojená další slavnostní chvíle a
to převzetí v historii prvního

Přestavba
vozidla
dokončena

2008
vytvořením
nových
úložných prostor pro pořizované
agregáty jako zařízení pro
prvotní zásah, motorová pila,
elektrocentrála,
přetlakový
ventilátor, vysavač na hmyz
apod.

Během ledna a února završili
členové jednotky pod vedením
pana Martina Slámy tříleté úsilí o
kompletní rekonstrukci našeho
zásahového vozidla.

V roce 2010 jsme do vozidla
po předchozím schvalovacím
procesu nainstalovali nový motor
o takřka dvojnásobném výkonu,
spojený
s
desetistupňovou
převodovkou a konečně letos
dostalo vozidlo nový celo-lak s
potisky.

Přestavbu jsme započali v roce

finální úpravy na vozidle

Všichni
členové zásahové
jednotky, kteří se
na neuvěřitelně
časově a poměrně
i
nákladově
náročné
rekonstrukci
vozidla podíleli,
chtějí touto cestou
poděkovat obci
Kuklík
za
finanční podporu
celé akce, jejímž

Jiří Libra , starosta SDH

smyslem především bylo díky
lepšímu
vybavení
zvýšit
bezpečnost v obci a naši
akceschopnost.

Zásahy jednotky
Jednotka
SDH
obce
Kuklík zasahovala v době od
vydání posledního zpravodaje celkem třikrát a to
poprvé
při
vyproštění
havarovaného automobilu v
lese nad Kuklíkem, který na
zledovatělé vozovce dostal
smyk a uvízl v lese a pak
dvakrát při požáru kontejneru
na směsný komunální odpad
na
Dědině
u
spodní
autobusové
zastávky.
Příčinou obou požárů, které
se díky včasnému zásahu
obešly beze škod, bylo
vsypání žhavého popela do
kontejneru.
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Z HISTORIE OBCE

Zvyky na Kuklíku:
Pálení čarodějnic
Z kroniky:
V den
filipojakubský
se
nosívaly na pole svěcené kočičky
od Květné neděle a zastrkávaly se
do země, aby obilí lépe rostlo,
aby bylo víc chleba. Doma kladla
maminka či babička na práh
chléva tři křížky ze slámy, aby
čarodějnice nemohly učarovat
dobytku. Večeře toho dne byla
vždy dřív. Sotva se rozsvítila
první hvězdička nad Odrancem,
jako když do kluků střelí. Malí i
velcí, každý s nákladem něčeho
hořlavého. Frantík Chmelů táhl
vždycky na ramenou soudek
kolomazi – hotoví král mezi
majiteli košťat.
O podpálení čarodějnice se
sváděly pravé bitvy. Každý chtěl
podpálit sám a nesměla se
spotřebovat víc než jedna sirka.
Pověra tak přikazovala. Zaplál
oheň a za chvíli plameny šlehaly
k ztemnělému nebi, rozhořely se
ohně druhé. Jeden, dva, tři, pět,
deset, jako by hvězdy z nebes se
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Jaro nám pomalu začíná a s jarem
přichází i
jeden z oblíbených a
tradičních zvyků nejen v naší obci –
pálení čarodějnic. Ráda bych o tomto
svátku napsala pár řádků.

snesly na návrší a okolní kopce.
Na Buchtově kopci, u Odrance a
za Koníkovem, kdesi u Borovnice
a opět někde za Poličkou, na
Samotíně a u Krátké, u Kadova.
Vysoko k nebi vzplála a s ní sta
jiných, jako drahokamy zářily do
tichých jarních nocí. Radosti bylo
všudy plno. Jásot děvčat neznal
mezí. Byly vždycky rozdováděny,
oči jim svítily, kluci tančili a
kroužili kolem jako „ryngršpír“ a
házeli hořící košťata do výše.
Déšť jisker z létajících rachejtlí
kropil zúčastněné kolem ohně a
pometlo zvolna pak dohořívalo
na zoranině. Na dlouhé tyči
Pepka Slámového hořel soudek
od kolomazi, jiskry praskaly a
ztrácely se kdesi až u samého
nebe. A do toho všeho se někdy
mísil zpěv a harmonika Pepka
Kocandy.

holky, ale snad celá vesnice se
sešla
k zapáleným
ohňům.
Mláděž
dováděla
a
staří
vzpomínali na zašlé časy, jak oni
pálili čarodějnice, kdo koho
vyprovázel domů a co oni tenkrát
zpívali.
Z kroniky sepsala
Adéla Librová

Čarodějnice dohořívala a
kdosi ještě přitáhl z lesa smolný
pařez, aby hořela ještě déle.
Nebývali zde jen kluci nebo

Pozvánky na...
Pálení čarodějnic

Velikonoční merendu

Kdy: večer 30.4.

Kdy: 23.4. 2011 od 20:00

Kde: na Slámově kopci.

Kde: sál hasičské zbrojnice

Přijďte a užijte si s námi tento jarní večer.
Stavění čarodějnice je pod taktovkou SDH Kuklík
za podpory obce Kuklík.

V lidovém i moderním tónu hraje skupina V.I.P.
Srdečně zve všechny občany obecní zastupitelstvo
Kuklík!

Všichni, kdo chcete přiložit ruku k dílu, brigáda
je plánována na 28.4. od 16:00. Sraz u hasičárny.
Hlavním organizátor je Pavel Kalina.

Vydává Obecní úřad Kuklík. Na zpravodaji spolupracovali: Věra Librová, Adéla Librová, Ondřej Haněl a uvedení přispívající.
V Kuklíku 1. dubna 2011, číslo 2/2011. Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Za obsah odpovídá Věra Librová.
Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: zpravodaj.kuklik@seznam.cz

