8. číslo, II. ročník, červen 2012

Dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího
Zpravodaje, který je zaměřen na nejdůležitější akci
v obci, a to sraz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti
najdete uvnitř tohoto čísla, ale na úvod mi dovolte
připomenout, že i v tomto jarním období, které je
plné zvratů v politice i počasí, proběhly i v naší
obci události, které ráda připomenu.
Vítr vanoucí od části obce Dvůr donesl zprávu i
do naší "redakční rady", že manželé Horvathovi
letos oslavili zlatou svatbu. Oslava proběhla v
komorním rodinném kruhu, ale já jménem svým i
jménem celé komise i obce vám oběma chci
poblahopřát a hlavně popřát pevné zdraví, stálý
optimismus a rodinnou pohodu.

Vítr z části obce Chobot přinesl novinu, že si na
začátku června řekli ano Vendula Gavlasová a
Ladislav Rak přímo na pastvinách nad jejich
stavením a vlastně tak odstartovali maraton svateb,
které se v letošním roce chystají. I my přejeme
hodně štěstí a rodinné pohody.
Třetí vítr vane tak trochu z Bořiny a tak trochu
od protinožců. Veronice a Janovi Podolským se
narodila na konci května dcera Eva Lucie. A co
popřát novopečeným rodičům? Jen aby se zhostili
nové role důstojně a zodpovědně a vychovali
z malé čechoaustralanky dobrého člověka. Všem
hodně zdraví.
Věra Librová ■

červen 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

strana 2

Z jednání zastupitelstva
Záznam zasedání ze dne 4.5. 2012:

Záznam zasedání ze dne 8.6. 2012

Omluveni: B. Kalina, J. Libra, J. Kocanda

Omluveni: J. Kocanda, R Jun

1.

Pan K. Mrkos informoval o výsadbě stromků
v obecním lese v celkovém počtu 3 500 kusů.

1.

Starosta informoval o auditu hospodaření,
který proběhl bez připomínek.

2.

Starosta obce informoval zastupitele o nákladech
na zájezd Flora Olomouc v celkové výši
8 300 Kč, ovšem polovina finančních prostředků
byla vybrána přímo od účastníků zájezdu. Akce
setkání důchodců v Penzionu Kukla stála obecní
pokladnu 6 700 Kč.

2.

V. Librová podala zprávu o chystaném
zájezdu pro rodiny do Prahy (podrobnosti o
průběhu uvnitř Zpravodaje).

3.

Zastupitelé schválili zprávu o hospodaření za
rok 2011.

4.

Místostarosta zajistil na období od 1.6. do
30.9. 2012 pracovníka na veřejně prospěšné
práce, který je z velké části financován
z úřadu práce. F. Libra začal od počátku
června vysékat křovinořezem podél hlavní
silnice.

3.

V dubnu proběhla akce Za čistou Vysočinu, které
se i přes nepřízeň počasí zůčastnilo 36 občanů.
Patronaci měl SDH Kuklík.

4.

Na jaře bylo nainstalováno v části obce Dvůr
bezpečnostní zrcadlo, celkový náklad činí
7 000 Kč

5.

5.

Starosta informoval o ukončení přestavby
hasičské zbrojnice a přesné vyúčtování vám
určitě sdělí sám, neboť nad celou přestavbou měl
dohled.

Zastupitelům byl představen kalendář obce,
který se bude prodávat na srazu rodáků,
igelitky se znakem obce a CD Kniha o
Kuklíku.

6.

6.

Návrh na výměnu
v celkovém počtu 5 ks.

Od 19 hodiny se k zastupitelům přidal i štáb
lidí, kteří zajišťují přípravu srazu.

7.

V obci proběhla kontrola z OSSZ na odvody
z daní a na 29.5. byl nahlášen audit hospodaření
za uplynulý rok.

8.

svítidel

na

výletišti

Věra Librová ■

Místostarosta dostal za úkol zajistit pracovníka
na veřejně prospěšné práce v obci z úřadu práce.

Sladký sraz
rodáků
Vážené kuklícké ženy, buď
trvale žijící nebo chalupářky.
Tento Zpravodaj je především
zaměřen na sraz rodáků obce,
který se uskuteční již popáté od
roku 1992. Součástí každého
srazu je i prodej sladkostí, které
jste vy ženy upekly, a po dobu
trvání celého srazu si mohli
návštěvníci naše cukrovinky
zakoupit. Nejinak tomu bude i

Gratulujeme
V uplynulém období jsme navštivili dvě
oslavenkyně - paní Marii Kubíkovou a paní
Svatavu Kocandovou. Oběma přejeme pevné
zdraví a osobní pohodu.

letos, a proto se na vás na ženám, a těším se na spolupráci.
všechny obracím s prosbou,
abyste i tentokrát našly recept na
Věra Librová ■
výborný moučník, štrůdl, roládu,
věnečky, trubičky, buchtičky,
rohlíčky... a přinesly svoje
výrobky v pátek 29.6. od 17 - 18.
hod do hasičské zbrojnice. Bylo
by vhodné cukrovinky přinést v
nevratných obalech, abychom
nemuseli vracet podnosy. Ráda
bych pak v dalších vydáních
Zpravodaje otiskla i jednotlivé
recepty.
Za všechny, kteří připravují
setkání, předem děkuji všem
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SDH Kuklík
informuje
Naše jednotka zasahovala v
době od vydání posledního
zpravodaje u dvou požárů.
Dne 29.4.2012 v odpoledních
hodinách nám byl vyhlášen
požární poplach, kdy hořela
mýtina a les u hotelu Ski mezi
Vlachovicemi a Novým Městem
na Moravě. Ve velmi silném větru
a velkém horku došlo k rozhoření
hromad po pálení klestu a požár
zasáhnul přilehlý mladý les a
houštiny. Náročného zásahu se
zúčastnilo včetně naší sedm
jednotek:
HZS
Žďár
nad
Sázavou, SDH Nové Město na
Moravě, SDH Žďár nad Sázavou
II - Zámek, SDH Bobrová, SDH
Pohledec a SDH Sněžné s celkem
osmi
cisternami
a
třemi
dopravními automobily. U hotelu
Ski z místní nádrže bylo nutno
zřídit čerpací stanoviště pro
doplňování vody do cisteren.
Jenom
naše
cisterna
se
doplňovala šestkrát, na místě
požáru byly ustanoveny dvě
cisterny a z každé z nich nataženo
po třech proudech pro vlastní
hašení.
K dalšímu požáru jsme
vyjížděli společně s jednotkami
HZS Žďár nad Sázavou, SDH
Sněžné, SDH Křižánky a SDH
Svratka v noci 1.6. 2012 do obce
Křižánky, kde vzplála dřevěná
bouda u fotbalového hřiště.
Bouda lehla popelem, požár byl
při příjezdu prvních jednotek na
místo ve fázi plného rozvoje,
podařilo se pouze zabránit jeho
rozšíření na další boudu. Přestože
byl objekt údajně určen k
demolici,
shořelo
v
něm
sportovní vybavení za cca 20 tis.
Kč. Příčina požáru je v šetření,
mohlo jít o nedbalost při
manipulaci s topivem, ale i o jeho

SDH KUKLÍK INFORMUJE
úmyslné založení.
Stěžejní činností našich hasičů,
avšak nejen nich, byly v
uplynulém období práce, spojené
s přestavbou a úpravami obecní
budovy a hasičské zbrojnice.
Mimo jiné jsme provedli protlak
zdí a základy budovy a
instalovali přípojku odpadu z
klubovny a z garáže. V garáži je
nyní rovněž namontován dřez.
Nezbytnou součástí prací bylo
nalezení a odkrytí betonové
žumpy a napojení odpadu do ní.
Žumpa byla také po takřka 36
letech vyvezena. Dále jsme se
výrazně podíleli na terénních
úpravách okolo obecní budovy a
zbudování opěrné zdi u budovy,
kam byla po převezení kontejneru
na kovový odpad nahoru nad
hasičárnu, umístěna
skříň z
nákladního automobilu. Do ní
budou ukládány lavičky a další
materiál, který v hasičárně
neustále překážel. V současné
době je tak v garáži rozsáhlý
prostor, který je po vyvezení
cisterny a případně i stříkačky
možno okamžitě a bez velkých
nároků na přípravu využít při
pořádání různých akcí, především
při nepřízni počasí. V garáži nám
tak zbývá pouze namontovat
odsávání výfukových plynů,
přičemž je již připraveno zaústění
do nevyužívané části komínu.
Minulý týden jsme byli po
poruše převodovky na naší
cisterně
nuceni
sehnat
převodovku jinou a vyměnit ji.
Náklady na tuto opravu byly
takřka mizivé, převodovku jsme
jako zázrakem sehnali za cenu
šrotu. Opravu jsme zvládnuli
sami a provedli ji na místě v
garáži během jednoho jediného
dne.
Nejen za tuto opravu, ale
rovněž za výše odvedenou práci,
která je zde jen ve stručnosti
popsána, bych chtěl našim
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hasičům,
hasičkám
(které
zajišťovaly neustálý úklid v
budově při výměně oken,
stavebních pracích uvnitř i vně
budovy) a dalším občanům, kteří
nám
pomáhali,
ze
srdce
poděkovat.
V současné době vrcholí
přípravy na akci „Rodáci 2012“,
věřím, že se těchto prací a
samotné akce nejen pořadatelsky
všichni zúčastníme. Zároveň v
této souvislosti probíhá i nácvik
na ukázku zásahu hasičů, resp.
naší jednotky, která bude na téma
„Záchrana zraněné osoby
ze
stromu“.
velitel zásahové jednotky
Ing. Bohdan Kalina ■
Dne 26.5. se konala okrsková
soutěž hasičských družstev a
pořadatelské role se zhostil
Sněženský sbor. Družstva jako
klasicky čekaly tři disciplíny, a to
požární útok, štafetový běh a
teoretický test. Letos, na rozdíl od
loňského deštivého dne, přálo
soutěži nejen počasí, ale výkony
jednotlivých družstev překonávaly
dosavadní rekordy. Ten v rychlosti
požárního útoku byl pokořen hned
třikrát. Nejprve si osobní rekord
časem 51s vylepšilo družstvo
Daňkovic a jejich čas se stal
nejrychlejším v historii (Sněženské
okrskové soutěže), poté se taktéž
pod jednu minutu (59s) dostalo
družstvo Sněžného a nakonec i
Kuklík dosavadní okrskový rekord
dokázal přeskočit. Ač byl Kuklík
jediným sborem, který sestavil dvě
soutěžní družstva, ani jedno z nich
na nejvyšší stupínek nedosáhlo.
Nikomu to však na náladě neubralo,
neboť bez medaile jsme nepřijeli a
celé odpoledne si užili.
Konečné pořadí - muži
1.Daňkovice, 2.Sněžné, 3.Kuklík I.,
4.Kadov, 5 Kuklík II. , 6. Krásné
Konečné pořadí – ženy
1.Daňkovice
Memoár Václava Buriana za
nejrychlejší požární útok vyhrálo
družstvo Daňkovic – muži.
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Slovo starosty
Vážení občané,
V minulém čísle zpravodaje
jsem Vás informoval o postupu
prací v budově obecního úřadu. V
současné době je práce v budově
v
podstatě
hotova.
Byla
vyměněna všechna okna a
vstupní dveře. Dále byly do oken
v klubovně hasičů a v kanceláři
obecního úřadu namontovány
žaluzie. Tyto činnosti nás stály
cca 180 000 Kč. Poté byla v
budově vyměněna většina dveří –
za částku 15 000 Kč. Za
vymalování všech prostor a
nátěry veškerých zárubní jsme
utratili cca 30 000 Kč. Následně
byla provedena oprava podlahy v
sále budovy – podlaha byla
přebroušena
a
nalakována
lazurovacím lakem. Za tyto práce
jsme zaplatili zhruba 22 000Kč.
Zároveň s těmito pracemi,
které byly dodávány jednotlivými
firmami,
jsme
svépomocí
provedli
terénní
úpravy
nejbližšího okolí budovy. Ty
spočívaly ve zpevnění a srovnání
manipulačních ploch, zřízení
nové dešťové kanalizace od
budovy,
zřízení
nového
odpadního potrubí z garáže
požární
zbrojnice.
Byly
přemístěny kontejnery na odpad
nad budovu a zpevněny plochy
pod ně. Prostor za garáží byl také
zpevněn a byla zde zbudována
opěrná zeď. Do vzniklého místa

Čistá Vysočina
2012
Dne 20.4.2012 se náš sbor již
potřetí zúčastnil akce
„Čistá
Vysočina“ . V letošním roce jsme
opět vyčistili okolí silnic v obci
až po Odranec a Vříšť, dále pak
okolí
hlavní
silnice
od
Borovičkovy skály po Rokytno. I

jsme umístili skříňovou nástavbu
z Avie, kterou jsme zakoupili od
pana Josefa Kocandy ze Studnic
za částku 5000 Kč. Tato skříň je
uzamykatelná a bude sloužit pro
uložení matriálu používaného při
zábavách (lavičky,stolky atp.)

cukrárny,
dary.

případně

Do dnešního
Kuklíku přispěli :

finančními
dne

zatím

Ing. Josef Prajsner – částkou
10 000 Kč, manželé Vočadlovi –
částkou 5 000Kč, manželé
Všemi těmito činnostmi ale Žvákovi – částkou 2 000Kč,
naše aktivity u požární zbrojnice Marek Rašovský – částkou 3 000
nekončí. Do „Setkání rodáků“ Kč.
chceme ještě provést výměnu
O programu vám psát
svítidel na výletišti a nátěr
nebudu,protože
jste
všichni
stožárů pro ně.
dostali pozvánky a píše se o tom
Takže pokud chceme mít vše, v jiném místě zpravodaje, ale je
včetně budovy a výletiště, na třeba ještě říci, že zatím jsme do
„Rodáky“ v pořádku, čeká nás hlavní kulturní akce letošního
ještě spousta práce. Pokud tedy roku – Setkání rodáků a přátel
můžete, přijďte pomoci. Pracovat obce Kuklík , investovali částku
se zde bude každý pátek – v zhruba
100
000
Kč.
pátek 29.6. už od rána a také ve (program,kapely,kalendáře,
čtvrtek 28.6.
upomínkové předměty, mobilní
Rád bych touto cestou WC, pozvánky,plakáty atp.)
poděkoval všem, kteří se na
Věřím,že pokud celá obec v
všech činnostech, které jsem tomto našem úsilí potáhne za
popsal, podíleli a ještě podílet jeden provaz, nebudeme se i v
budou. Brigádníci – převážně z případě nepřízně počasí mít za co
řad hasičů, a to nejenom těch stydět a celá akce bude mít svůj
mladších, ale i těch důchodového hlavní smysl – setkat se
a
věku, zde odvedli opravdu popovídat si. My k tomu pouze
obrovský kus práce.
chceme přispět programem,který
Bez ohledu na to, jak naše je v našich silách a bohatým
letošní „Setkání rodáků a přátel“ občerstvením.
naší obce dopadne, děkuji všem,
Starosta obce
kteří se na jeho průběhu budou
Ing. Ladislav Regent ■
podílet,
ať
už
přímo
pořadatelskou
službou,
či
příspěvkem do tradiční domácí

když nám počasí nepřálo, sešlo se
cca 30 účastníků z řad hasičů i
nehasičů
a
hlavně
dětí.
V přestávkách mezi deštěm jsme
se rozjeli a rozběhli na určené
úseky a naplnili 20 pytlů odpadu.
Po provedeném úklidu všichni
dostali párek z udírny a rozešli se
k domovům.

lese opět povalovaly nové
odpadky. Je to nekonečný příběh
o boji proti „Bordelářům“, ale my
budeme bojovat dál.

Je smutné, že se již po týdnu v

Vladimír Peňáz ml. ■

Závěrem bych chtěl všem
účastníkům poděkovat a za rok se
těším na shledanou.
Jednatel SDH
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U mlýna je vodník!
V loňském roce zastupitelstvo odsouhlasilo
tvorbu sochy vodníka od řezbáře pana Švandy ze
Svratoucha. Rozpočet byl stanoven na 10 000 Kč.
Na jaře celé dílo bylo dokončeno a vodník v životní
velikosti byl umístněn u sezení u mlýna.
Celá stavba určitě plní účel nejenom estetický,
ale rodiny s kočárky zde našly místo pro odpočinek,
cyklisté i návštěvníci naší obce se zde fotí,
občerstvují se. Odezva od místních občanů, až na
světlé výjimky, je také pozitivní. V budoucnu by
zde měl být nainstalován i rozcestník, který nám
zde zatím chybí.
Kdo jste vodníka ještě neviděli, přikládáme
fotografii.
Věra Librová ■

Výlet do
Prahy
Rozpočet naší obce vždy
pamatuje na akce pro děti a již
pátým rokem máme vyčleněné
finanční prostředky na "porodné"
pro děti, které se v příslušném
roce narodí. Vloni jsme měli
velkou armádu dětiček, letos se
však ukazuje, že budeme vítat do
života
maximálně
jednoho
novorozence. A tak mě napadla
myšlenka, aby peníze z rozpočtu

byly
využity
pro
děti,
zorganizovat zájezd pro děti do
Prahy s návštěvou ZOO a
plavbou po Vltavě. Osobně jsem
obešla celý Kuklík a překvapil
mě obrovský zájem ze strany
rodičů, kteří dostali instrukce s
tím, že autobus zaplatí obec z
rozpočtu a vstupy na loď i do
ZOO si uhradí každý sám. Asi po
týdnu se začaly po obci rozsévat
zaručené informace plynoucí z
naší radnice, jak drahý zájezd to
pro rodiny bude a ti, kteří těmto
Všechny tříleté a menší děti
dezinformacím podlehli, tak
měly vstupy zdarma.
zůstali doma.
Já osobně jsem ráda, že peníze
Milí rodiče, vy, kteří jste seděli
doma a dívali se z okna, jak na určené pro děti skutečně byly
Kuklíku leje jako z konve, vám smysluplně využity, byť rodin
jenom sděluji, že nám svítilo z Kuklíku se mohlo vypravit
sluníčko, celý výlet zvládlo i více, ale díky "podpoře " ze
dvouapůleté dítě bez problémů a strany vedení obce chci jenom
sdělit, že v budoucnu už sama tak
tady je i finanční kalkulace.
náročnou
akci
organizovat
Výlet lodí, ktrý trval 70 minut
nehodlám. Vše stojí příliš mnoho
pro dospělého 150 Kč, dítě 80
sil a energie.
Kč.
Vstupné do ZOO, kde jsme
získali množstevní slevu, dospělí
155 Kč, dítě 135 Kč.

Věra Librová ■
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Sraz rodáků a přátel obce Kuklík
Zopakujme si, co je připraveno na v pořadí již pátý sraz rodáků:

Pátek 29. června

cca od 19:00 proběhne u požární zbrojnice večer u táboráku s občerstvením a
harmonikou

Sobota 30. června

12:00 - ekumenická bohoslužba přímo v areálu
14:00 - začátek(zahájení), svěcení a žehnání praporů obce a SDH
13:00 - 19:00 k tanci a poslechu hraje VENKOVSKÁ KAPELA
13:00 - 18:00 – odpolední program pro děti i dospělé
20:00 - koncert a taneční zábava se skupinou BAREL ROCK

Od 10 00 do 18 00 hodin bude v areálu probíhat pestrý program pro děti – dětská diskotéka, dvě hrané
pohádky, dětské dílničky – malování triček, pestré soutěže s množstvím cen, vystoupení břišních tanečnic,
tetovací studio, kde děti mohou získat pěkné obrázky na tělo, k dispozici bude skákací hrad atd.
Pro všechny je pak připraven další program - projížďky koňským spřežením po obci, ukázka výcviku
jezdeckých koní, prohlídka malých vrtulníků, ukázka zásahu hasičů, soutěž „Rodáci versus domácí“, atp.
Hlavními body kulturního programu jsou:

imitátor Václav FALTUS, jehož vystoupení uvidíte cca v 17 00 hodin a po celé
odpoledne vám bude zhotovovat karikatury mistr v tomto oboru Lubomír VANĚK
Po celý den budou v budově otevřeny výstavy fotografií Martina Peňáze a obrazů Jany Junové a
prodejní stánky s pracemi občanů obce. Nepřetržitě zde také bude probíhat projekce fotografií z
nejrůznějších akcí v obci.
Od 11 00 po celý den budou v sále budovy podávána teplá jídla, venku potom grilovaná selata a
množství lahůdek přímo z udírny. Budete si moci také zakoupit pečivo a zákusky našich občanek v naší
domácí „cukrárně“.
Každý rodák, trvale žijící občan i chalupář obdrží pamětní „placku“ a k zakoupení bude i pamětní
kalendář na r. 2013 s fotografiemi obce nebo Kniha o Kuklíku na CD.

Dětský program na sraz rodáků a přátel obce Kuklík:
10:30 – 11:30 Pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících
12:00 – 15:00 Dětská dílna + dětské tetování
15:00 Přistání vrtulníků
15:30 – 16:30 Pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících
16:30 Vystoupení břišních tanečnic
17:00 – 18:00 Dětská diskotéka se soutěžemi

Srdečně Vás jménem obce zve Obecní zastupitelstvo Kuklík.
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